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ARTE DO ACHADO:                                          
CONSTRUÇÃO DE AULAS DE ARTES,                     
A PARTIR DO QUE É ENCONTRADO NA ESCOLA

Gabriel Cerqueira Leite Martire1

RESUMO: O artigo surge a partir do estudo realizado para a conclusão do cur-
so de especialização em “Ensino da Arte”, que ocorreu, predominantemente, 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Porém, diferentemente do traba-
lho final na pós-graduação, o texto traz novos elementos, os quais emergiram 
do desenvolvimento e do aprofundamento nas pesquisas realizadas. Assim, 
tem-se como objetivo geral levantar reflexões que contribuam para (re)pensar 
ações nas dinâmicas de ensino das artes visuais. Nessa trilha, foram traçados 
certos objetivos específicos, destacando-se aqui o papel da observação para o 
processo criador e discursivo, no sentido político. A hipótese é a de que existem 
asserções para um resultado satisfatório, ao se buscar extrair da precariedade 
de algumas escolas públicas as soluções que subvertem os problemas de in-
justiças sociais. Para isso é necessário, antes de tudo, compreender ou mapear 
como são articuladas as interações sociais nos contextos em que se trabalha o 
ensino de artes. Visto os aspectos mais singulares desse trabalho, cabe ressaltar 
que a metodologia utilizada teve como suporte a pesquisa empírica e qualitati-
va, valendo-se das narrativas pessoais, inclusive, para resguardar a imagem de 
alguns sujeitos aqui envolvidos. Por fim, também foram utilizadas referências bi-
bliográficas, como fontes teóricas, e imagens das atividades artísticas realizadas 
pelos discentes, como fonte documental.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de artes; precariedade; subversão; criação.

1 Graduado em Direito pela Unilasalle/RJ e em Licenciatura em Artes pela EBA/UFRJ; 
professor (servidor) de Artes e de Direito pela SEEDUC/RJ e de Artes pela FME/
Niterói; especializado em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade pelo CLAM & 
IMS & UERJ e em Ensino da Arte pela EAV & Casa França-Brasil & UERJ; especia-
lizando em Direito Público e Privado pela Emerj; Mestre em Ciências Jurídicas e 
Sociais pelo PPGSD/UFF; integrante do grupo de pesquisa Sexualidade, Direito 
e Democracia – SDD/UFF e do grupo de pesquisa Estudos de Direito, Política e 
Sociedade Edipos/Unifor. Brasil. E-mail: gclm85@yahoo.com.br



183 edição PLURIS / 2021

Temos negligenciado o dom de compreender as coisas através de nossos 

sentidos. O conceito está divorciado do que se percebe, e o pensamento 

se move entre abstrações. Nossos olhos foram reduzidos a instrumentos 

para identificar e para medir; daí sofremos de uma carência de idéias expri-

míveis em imagens e de uma capacidade de descobrir significado no que 

vemos. É natural que nos sintamos perdidos na presença de objetos com 

sentido apenas para uma visão integrada e procuremos refúgio num meio 

mais familiar: o das palavras.

Rudolf Arnheim

O cenário das escolas públicas no Brasil é preponderantemente 
precário. Essa insuficiência ocorre por inúmeros fatores, o que aqui não 
será objeto de análise. Contudo, a precariedade é um fator extrema-
mente relevante para o desenvolvimento deste artigo. É com ela que se 
pretende observar. 

Geralmente encontramos em escolas públicas certo descaso das au-
toridades ou mesmo da própria sociedade, quando o assunto versa sobre 
investimentos públicos, fiscalização adequada e conservação do patrimô-
nio. Assim, com recorrência encontram-se escolas com paredes sujas e 
caindo pedaços; falta de materiais didáticos para alunos e professores tra-
balharem; falta de carteiras em bom estado de uso; dentre inúmeras ou-
tras faltas, para o suporte de um ensino de qualidade, eficiente. 

Quando se fala em laboratório de artes, então, é um problema sé-
rio! Isso porque, algumas escolas sequer têm esses espaços e também os 
materiais próprios para os alunos explorarem nos trabalhos artísticos. Isso 
dificulta muito o ensino pelo profissional, pois para os discentes experi-
mentarem alguns materiais como, por exemplo, argilas, tintas, papéis e 
tecidos é necessário não só ter acessibilidade a esses instrumentos, mas 
também ter um local adequado para o manuseio deles. 

Todos esses desafios fazem parte do cotidiano de muitos alunos e 
professores da rede pública de ensino. Para superar esses obstáculos, sem 
deixar de reivindicar constantemente pela igualdade de condições com 
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as redes de ensino particular, que possuem, na maioria das vezes, uma 
estrutura oposta a da rede pública, é que se criou este estudo, intitulado: 
arte do achado. 

Cabe destacar que a complexidade envolvida nessa temática não 
permitiria, no âmbito de um artigo, o aprofundamento e o esgotamen-
to da temática como um todo. Porém, fez-se o possível para responder 
às questões que envolvem este texto, buscando concluir o estudo com 
pertinência e comprometimento. Nesse processo, muito embora não seja 
possível evitar certos descuidos reducionistas e generalizantes, esses ele-
mentos – na medida do possível – também foram levados em conta.

Em vista de cumprir com essas atribuições foram traçados alguns ob-
jetivos específicos. Assim, o primeiro tópico se encarrega de estabelecer 
os métodos e as conexões com o campo de pesquisa, assim como os rele-
vos sobre o lugar de fala. Além de delinear alguns referenciais teóricos que 
correspondem a esses estudos. Outrossim, também esclarece quais fontes 
serão trabalhadas no âmbito da pesquisa, como também nos dados quali-
tativos, explicitando como essas análises serão desenvolvidas com relação 
às contribuições críticas para o ensino de arte.

No momento seguinte, o segundo tópico se encarrega de expor as 
narrativas sobre o processo de achar, e depois de construir as atividades 
de aula com os alunos. Por fim, o último tópico segue a mesma linha do 
anterior, todavia, por outra perspectiva. Nesse caso há o achado de si, 
ou seja, o reconhecimento dentro da sociedade, buscando, por meio da 
construção social do sujeito, a força política emancipadora, para traçar os 
enfrentamentos em relação às opressões sociais.

Uma vez apresentados, de forma introdutória, os elementos funda-
mentais para o estudo realizado no presente trabalho, segue-se para a 
seção correspondente ao primeiro tópico.

A METODOLOGIA E A CONTEXTUALIZAÇÃO

Fazendo uma comparação forçada em relação ao método de aná-
lise utilizado por Pierre Bourdieu, é possível encontrar vestígios de uma 
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organização social brasileira sob uma estrutura simbólica patriarcal, colo-
nizadora e escravocrata. As administrações das escolas derivaram desse 
passado, mantendo alguns traços familiares, ainda que novos e singulares. 
Isso porque, as regulamentações internas, que normatizam as funções e 
os papéis de cada sujeito, foram estabelecidas por um determinado gru-
po hegemônico, ou seja, de maioria homens, burgueses, brancos e cria-
dos nos moldes de um discurso machista, colonizador e heteronormativo 
(BOURDIEU, 20172 e 2004). 

Esses foram produtos de uma história que marcou profundamente o 
Brasil e, consequentemente, influenciou a composição da paisagem esco-
lar. A atribuição de funções nas escolas, muitas vezes, segue, na prática, 
uma barganha, reproduzindo uma relação opressora pré-existente. Isso se 
dá por conta de uma organização estabelecida pelos votos em relação ao 
gestor ou à gestora, que não é um técnico, mas sim um docente.3 

Todo o desconforto com as injustiças sociais – reproduzidas pelas 
pequenas práticas institucionais, inclusive no que tange à precariedade no 
ensino público –, quando ingressei na escola pública do Estado do Rio de 
Janeiro, por meio de um concurso público, como professor de educação 
artística, despertou em mim o interesse em produzir conhecimento sobre 
a temática, pouco discutida por esse viés administrativo e regulamentar no 
campo acadêmico.

Nesse sentido, ter voz é fundamental, visto que, constantemente, o 
professor de escola pública, do ensino básico, é desautorizado ou desqua-
lificado a falar sobre os problemas do seu cotidiano. Normalmente isso 
decorre de convenções sociais, que atribuem a responsabilidade da fala a 
outro sujeito ou a uma instituição, que teria, então, legitimidade para falar 
pelo docente do ensino básico. 

Essa é uma questão que não pode ser abordada por meio da em-
patia. Assim, o reconhecimento do profissional do ensino básico só pode 
ser superado se ultrapassarmos a ideia de empatia, abrindo espaço para 

2 Foram utilizadas nesse trabalhado edições contemporâneas, republicadas. De for-
ma análoga, o mesmo ocorreu no caso de outros autores e autoras constantes ao 
longo do texto

3 Para uma compreensão mais aprofundada sobre a discussão, ver: MARTIRE, 2018. 
In: OLIVEIRA, Celso Maran de; et al. (Org.), 2018.
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conhecer o que o corpo pode revelar como um lugar de saberes, por ser 
testemunha viva das experiências por ele transpassadas. Desse modo, o 
papel não é encontrar sujeitos a partir da teoria, mas observar como a 
teoria pode ser (re)configurada pelas práticas cotidianas. Das (2012, p. 
343-344) reacende essa questão ao dizer que “[...] é da natureza da vida 
cotidiana que a significância dos eventos não seja dada no momento de 
sua ocorrência e é da natureza da experiência que seu significado nos diga 
respeito”.

Assim, o lugar de fala é significativo, pois, como ponto de partida, 
deve reconhecer que ser um sujeito no mundo implica estar imerso em de-
terminadas posições de poder/discurso. Ao tomar esse cuidado de avalia-
ção das pré-concepções é possível identificar sobre quais configurações de 
poder/discurso emerge determinado enfoque analítico. Por sua vez, isso 
possibilita não falar pelo subalterno, mas falar contra a subalternidade, falar 
contra a opressão da norma definidora (SPIVAK, 2010; BUTLER, 1998).

 Nessa linha, as narrativas vividas cotidianamente se tornam fontes de 
estudo, assim como as imagens registradas em fotografias. Desse modo, 
em diversos momentos irei aqui recorrer, sem sair da órbita científica, aos 
relatos de experiência. 

Esse enfoque, de cunho qualitativo, é relevante para um posiciona-
mento crítico e contextual. Dessa forma pretende-se provocar inquieta-
ções sobre o ensino de arte e o ambiente escolar, alertando para formas 
de combate às injustiças sociais.

Visto isso, as minhas aulas de artes visuais, realizadas no Colégio Es-
tadual Conselheiro Macedo Soares, localizado na cidade de Niterói, servi-
ram de fontes epistemológicas sobre como lidar com um ensino de artes 
visuais trabalhando com achados.
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Além disso, também foi elaborada uma parte com revisão de literatu-
ra, com o propósito de estabelecer a abordagem de alguns conceitos, por 
meio do suporte teórico, com base em referenciais clássicos e contempo-
râneos.4

Dentre esses conceitos, encontra-se a ideia de marcador social da 
diferença. Por hora, concentraremos em esclarecer, de forma breve, o que 
são marcadores sociais da diferença nos atravessamentos entre raça5, gê-
neros, sexualidades e classes, trazendo como exemplo a imagem de uma 
pintura. Assim, acredita-se construir um suporte para melhor compreensão 
dos argumentos levantados ao longo do texto. 

Com efeito, para falar do tema deste tópico, integrando-o ao obje-
tivo deste trabalho, que corresponde à possibilidade de ampliação das 
formas de orientação no ensino de artes visuais, observaremos como as 
imagens artísticas constituem discursos e relações de poder, operando de-
sigualdades, inclusão e exclusão seletiva.

Assim, por exemplo, estigmas perpetrados contra a raça negra no 
Brasil foram incorporados e ainda são fatores de grande influência nas 
causas de exclusão social seletiva e no sucateamento das escolas públi-
cas. Há uma notória desigualdade entre negros e brancos6, principalmente 
quando se trata de diferenças entre o ensino público e o ensino privado 
no Brasil, sendo um dos principais fatores de exclusão seletiva a condição 

4 Ver: FOUCAULT, 2009; BOURDIEU, 2004; BUTLER, 2003; CORREA, 2016; SOUZA, 
2004; e, HOOKS, 2008.

5 É importante ressaltar que os avanços nos estudos da genética vêm apresentando 
contrapontos à ideia de divisão em raças distintas da espécie humana. Porém, a ca-
tegoria sociológica de raça está presente na sociedade. De acordo com o Prof. Dr. 
Kabengele Munanga (antropólogo social pela Universidade de São Paulo), o concei-
to de raça foi usado para classificar a diversidade humana, porém, esta foi hierarqui-
zada, permitindo assim um caminho para o racialismo, ou seja, a divisão social por 
raça. Surge, assim, a raciologia, cujo objetivo era manter a hierarquização das raças 
para justificar e legitimar os sistemas de dominação racial.

6 Para ajudar a compreender alguns conceitos sobre o que significou a divisão social 
pelo conceito de raça no Brasil, trabalharemos com a ideia de construção social, 
observando em que medida a colonização pelos europeus ajudou a criar e a no-
mear brancos e negros, por exemplo.
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econômica mais alta ou mais baixa do sujeito7. 

A origem do que representou a naturalização e incorporação de um 
Brasil livre de racismo teve sequência na construção de projetos que pro-
moviam uma ideia de igualdade entre brancos e negros. Porém, esses 
mecanismos definiam uma situação muito confortável e favorável à ma-
nutenção dos privilégios e hierarquias sociais de brancos sobre negros 
(SOUZA, 2004, p. 94).8 

A obra “Redenção de Cam” (1895), uma pintura de autoria de Mo-
desto Brocos é um registro importante para entender como foram articula-
das novas formas de cristalizar o racismo no Brasil. A imagem mencionada 
pode ser observada na figura 1. Trata-se de uma representação familiar 
destacando três gerações. O que mais chama a atenção são as variações 
de cor da pele dos personagens da tela. A escala de cor vai do negro (avó) 
ao branco (neto)9.

7 Em matéria noticiada sobre a população negra no Brasil, “[...] no Conselho de Di-
reitos Humanos, a ONU aponta que houve ‘um fracasso em lidar com a discrimina-
ção enraizada, exclusão e pobreza enfrentadas por essas comunidades’ e denuncia 
a ‘criminalização’ da população negra no Brasil”. Segundo aponta Rita Izak, relato-
ra sobre direitos de minorias na Organização das Nações Unidas, a porcentagem 
de afro-brasileiros vivendo em extrema pobreza no Brasil é superior a de brancos. 
Em um levantamento de dados estatísticos da ONU, “[...] os salários médios dos 
negros no Brasil são 2,4 vezes mais baixos que o dos brancos e 80% dos analfa-
betos brasileiros são negros”. Além disso, os índices ressaltam o ínfimo número 
de negros em cargos e funções máximas das instâncias do Poder Legislativo e 
Judiciário. Em regiões como a Bahia “[...] 76,3% da população se identifica como 
afro-brasileira, apenas 9 dos 470 procuradores do Estado são afro-brasileiros”, por 
exemplo. Os casos de violência e criminalização direcionados contra essas pessoas 
também registram números altos, em torno de 56 mil homicídios no Brasil por ano, 
30 mil envolvendo pessoas entre 15 a 29 anos de idade, dentre as quais 77% eram 
garotos negros (CHADE, 14/04/2016, on-line).

8 Essa observação vem sendo constatada por demais autores contemporâneos. Para 
maior aprofundamento, ver artigo “Diferenças e desigualdades negociadas”, de 
Laura Moutinho (2014), onde a autora coleciona uma série de pesquisas que criti-
caram as bases do “nós nacional”.

9 Para um maior aprofundamento sobre a imagem, ver: LOTIERZO, 2013.
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Tal obra, além de ter sido premiada na época, também foi utilizada 
por João Batista de Lacerda, diretor do Museu Nacional, no “I Congresso 
Mundial das Raças” em 1911, justificando as argumentações do cientista 
para o embranquecimento no Brasil em três gerações.

Por fim, espera-se ter esclarecido como se cristalizaram determina-
das práticas ou formas de se naturalizar determinadas violências, por meio 
de marcas sociais, produzidas no decorrer da história. Também, demons-
trou-se como a metodologia foi arrematada. Assim, é possível seguir para 
o próximo tópico. 

Figua 01: A ‘Redenção de Cam”. Pintura. Modesto Brocos . 1895
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RELATOS DE ATIVIDADES: 
O ATO DE ACHAR NOS ESPAÇOS ESCOLARES

Após atravessarmos sucintamente pelas teorias, nos deparamos com 
os corpos que experienciam de fato o que é feito das regulamentações 
do conhecimento, especificamente, no ensino público estadual. Isso pode 
ajudar também a esclarecer as razões de se construírem aulas de artes sob 
uma nova perspectiva.

O trabalho com artes visuais requer especial atenção com o senti-
do visual. Porém, o fato de ver imagens não é tão simples, e envolve um 
conjunto complexo de elementos. Diversas pesquisas no campo das ima-
gens visuais, realizadas por estudiosos, comprovam tal afirmação. Rudolf 
Arnheim (2005), por exemplo, apresenta uma série de estudos nesse sen-
tido. O autor chama a nossa atenção para um dado específico sobre “a 
descoberta de que a visão não é um registro mecânico de elementos, mas 
sim a apreensão de padrões estruturais significativos” (ARNHEIM, 2005, 
pp. XVII-XVIII).

Da mesma forma, achar é uma expressão utilizada aqui no sentido 
de desafiar o olhar, tanto como fonte epistemológica, como também para 
pensar novas ações na dinâmica de ensino. Em razão disso, o ato de achar 
nos espaços escolares propõe aulas estratégicas no ensino de artes visuais, 
visando aguçar o olhar das pessoas, em especial no ambiente escolar, para 
o que antes estava imperceptível ou invisível, mesmo diante dos olhos.

Nesse sentido, iniciando o relato sobre as atividades realizadas na 
escola, nas aulas de artes visuais, sugiro uma série de propostas de ação 
possíveis, a partir dos conceitos anteriormente explicados.

Em primeiro lugar, foi necessário construir estratégias que envolves-
sem o menor consumo de materiais comprados. Isso resolvia um dos pro-
blemas iniciais: a má administração pública em relação ao abastecimento 
de materiais didáticos para as aulas de artes visuais com os discentes. Isso 
porque, comumente, há uma grande dificuldade das direções das escolas 
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atenderem às demandas dos materiais solicitados pelo professor ou pela 
professora de artes. Isso, independentemente se há ou não verbas sufi-
cientes nas escolas públicas estaduais. Costuma faltar cola, tesoura, pa-
péis, fitas adesivas, tintas etc. Não se sabe aqui a razão dessa insuficiência 
sobre as verbas, contudo, acredita-se que ela possa estar ligada a uma má 
administração do dinheiro público.

De qualquer modo, era preciso lidar com tal escassez de materiais, 
mesmo quando se conseguia algum deles. Isso porque, dificilmente alu-
nos e alunas costumam se preocupar com a economia dos materiais, nos 
usos com as atividades. Contudo, isso pode estar atrelado ao desconheci-
mento sobre todo o conjunto que envolve a dificuldade de conseguir tais 
materiais escolares, assim como as regras legais envolvidas.

Esses materiais facilitam a elaboração de trabalhos práticos. Mas, às 
vezes, lidar com o não uso de tais materiais, pode ser uma forma de achar 
assuntos, tais como: o que é possível trabalhar sem material escolar? O 
que poderia ser feito dentro da escola, somente com o que já existe nela? 
Por que existe na sociedade a construção de necessidades de consumo? 
Se o uso dos materiais fosse excessivo, o que isso poderia implicar para 
a sociedade e, consequentemente, para os indivíduos? Seria interessante 
conhecer o processo de construção de tais materiais escolares, a partir das 
aulas de artes visuais? Como tais materiais surgiram na sociedade, e por 
que se tornaram materiais escolares?

Lidar com o achado é lidar com o olhar atento, crítico e contextual, 
por isso é importante o trabalho de integração entre teoria, prática e coti-
diano, explorando tudo o que os achados podem ofertar enquanto obje-
tos educativos, fazendo com que a sensibilidade dos alunos e das alunas 
seja aguçada diante do reconhecimento de si e do seu próprio entorno, 
possivelmente desenvolvendo autonomia e êxito em suas atividades.

Seguindo essa linha de raciocínio, minha proposta foi trabalhar com 
diversos materiais em desuso encontrados na escola. Para isso, foi neces-
sário, acima de tudo, trabalhar com o olhar. Caminhar pela escola, co-
nhecendo-a, registrando-a minuciosamente com o olhar, pesquisando-a. 
Como resultado desse passeio, alguns exemplos de materiais encontrados 
para trabalhar com alunos e alunas foram: telhas de cerâmica quebradas 
e entulhadas pela escola, para serem descartadas; folhas de árvores que 
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cresciam no interior da escola; cadeiras, mesas e telas de arame, todas 
quebradas e em desuso, empilhadas aguardando o procedimento buro-
crático de descarte de patrimônio público; madeiras cortadas das árvores 
secas e queimadas no interior da escola, assim como tantos outros objetos 
que iam aos poucos surgindo com o passar do tempo.

Mas, esses materiais também podem ser achados fora da escola, nas 
residências dos alunos e das alunas, por exemplo. Por isso, a proposta do 
trabalho se encaminhou dessa forma, visto que poderia fazer com que 
as pessoas da comunidade escolar percebessem como poderiam reapro-
veitar materiais encontrados nos mais variados ambientes. Assim, os pla-
nejamentos das aulas de artes visuais foram estruturados com base nos 
materiais achados, buscando correlacionar teoria e prática.

Com os materiais em mãos, a etapa seguinte foi tentar fazer algu-
mas correspondências com os conteúdos de artes visuais, apresentando 
diversas imagens de obras de arte, seus contextos e processos utilizados 
pelos(as) artistas, em distintas épocas. Isso poderia estender ainda mais o 
repertório estético de alunos e alunas, com as possibilidades de fazer ar-
tístico que eles e elas teriam. Por conseguinte, isso poderia também trazer 
mais autonomia para os(as) alunos(as) desenvolverem as suas obras.

Cabe ressaltar que, quando se está diante de uma turma de discen-
tes, não se pode perder de vista que se está diante de seres pensantes, 
cada um com sua própria vivência, cada um com seus anseios e necessida-
des. Assim sendo, tive que me organizar para produzir aulas que atendes-
sem da melhor maneira possível o público alvo em sua diversidade.

Visto isso, concomitantemente aos achados, a primeira etapa do pro-
cesso foi conhecer os(as) alunos(as), seus espaços e seus anseios. Da mes-
ma forma, já se fazia presente saber quais eram as propostas de trabalho 
na escola que eu atuava e na Secretaria de Estado de Educação do Estado 
do Rio de Janeiro. A partir de então eram elaborados os conteúdos da 
disciplina de artes visuais.

No decorrer das aulas era possível estabelecer pontes interdiscipli-
nares, ou seja, entre duas áreas diferentes, ou mesmo transdisciplinares, 
muitas áreas diferentes sendo desenvolvidas juntas; permitir espaços para 
diálogos e dúvidas de alunos; fazer comparações entre trabalhos artísticos 
de diferentes épocas e etnias; trabalhar com outras linguagens artísticas, 
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ou seja, música, dança, teatro; para, por fim, usar os materiais encontrados 
no espaço escolar, explorando as riquezas criativas com base nos concei-
tos e nas técnicas apresentadas. O encerramento da atividade demandava 
uma breve fundamentação dos trabalhos desenvolvidos, bem como a ex-
posição destes para a comunidade escolar.

A título de ilustração, a seguir, serão descritas algumas dessas aulas 
ministradas no segundo ano do ensino médio. A primeira delas versava so-
bre conteúdos ligados às texturas, às formas, aos volumes e às esculturas. 
Eu passei as informações teóricas e pedi para os(as) alunos(as) pesquisa-
rem sobre formigas. Os(as) alunos(as) ficaram assustados(as) e indagavam 
o absurdo de trabalhar com pesquisas referentes às formigas. Argumenta-
vam que a aula era de artes, e não de biologia.

Insisti na temática e solicitei pontos específicos que deveriam pesqui-
sar sobre o assunto, tais como as imagens de tipos diferentes de formigas 
anatomia dos corpos, tipos de alimentação, locais que habitavam etc. As-
sim, a temática recebeu o nome Formigas. Durante um bom tempo os(as) 
alunos(as) me apelidaram de Professor das Formigas. Chegou a ser descon-
traído, pois era perceptível a resistência dos(as) alunos(as) no início do tra-
balho. Por fim, após a pesquisa, passamos a fazer uso dos objetos achados.

Assim, usamos garrafas, papéis, papelões, arames de caderno, potes 
de refresco, canudos, papéis de bala, dentre outros. Foi ministrada uma 
aula mostrando diversas formas possíveis de técnicas que poderiam ser 
utilizadas para criar volumes e formas com os materiais achados. Feito 
isso, cada aluno criou uma formiga com os materiais que tinha – figura 2. 
Foi uma aula trabalhosa, mas rendeu bastante, porque, pela primeira vez, 
os(as) alunos(as) falaram que tinham feito trabalhos artísticos para além do 
desenhado no papel. 

Figura 02: Fotografias. Gabriel Martire 
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Em uma segunda aula trabalhamos com a técnica de mosaico10 e a 
teoria sobre cores. Para isso, utilizamos pedaços de papel colorido encon-
trados em revistas, aplicando esses papéis nas cadeiras quebradas da es-
cola – figura 3. No início, a maioria dos(as) alunos(as) encontrava bastante 
dificuldade para explorar os materiais com a teoria e a técnica, mas depois 
não queriam mais parar. O sinal do intervalo ou da saída batia para libe-
rá-los da escola, porém, grande parte queria permanecer lá concluindo o 
trabalho, mesmo podendo terminar em outra aula. 

O que me chamou a atenção foi observar que alguns alunos(as), além 
de selecionarem as partes coloridas nas revistas, também aproveitavam 
para ler alguns trechos. Outros(as) alunos(as) chegavam a fazer associações 
entre o trabalho que realizavam e algumas imagens que encontravam nas 
revistas, pedindo para que eu deixasse eles colarem figuras nas cadeiras 
também. Eu costumava deixar eles bem à vontade na hora de elaborarem 
seus trabalhos, evitando projetar minhas percepções sobre o que deve-
riam construir. Apenas orientava para os critérios objetivos que serviriam 
de base para a avaliação. 

10 Sobre esta técnica, ver: SOLER, 1999; SEVERINI, 1988; e, HOWARTH, 2002.

Figura 03: Fotografias. Gabriel Martire
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Uma terceira atividade foi realizada com um conjunto de materiais. 
Dentre os objetos achados estavam madeiras, folhas e carteiras quebradas. 
Foi sugerido que eles(as) re-significassem aqueles materiais, transforman-
do-os em coisas figurativas e simbólicas. Assim, olhar o objeto e, a partir 
dele, pensar novas formas, novas associações, criando o que imaginassem 
ser ou ver, tal como carros, aeronaves, casas, animais, frutas, árvores, pes-
soas, partes do corpo, aparelhos eletrônicos etc. Figura 4.

Como o trabalho foi realizado em vários grupos, os relatos surgidos 
dessa atividade foram variados conforme os trabalhos. Havia um grupo 
que era só de meninos, e eles construíram uma vassoura. Mas, como a 
vassoura não tinha um apoio para ser exposta, falei para eles colocarem 
como suporte a cadeira quebrada. Eles aceitaram a sugestão e colocaram 
a vassoura equilibrada sobre galhos em cima da cadeira. Para pintar a 
cadeira usaram pedaços de papel colorido de revistas. Quando acharam 
uma pintura de uma mulher nua, colaram ela na cadeira também.

A princípio, estavam fazendo aquilo de zombaria, mas, fui conver-
sando com eles sobre a questão, que abriu espaço para tratar sobre os 
conceitos de estereótipos e de injustiças sociais. A partir da conversa os 
alunos começaram a compor o trabalho levantando a temática sobre a 

Figura 04: Fotografias. Gabriel Martire
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importância dos movimentos feministas para o respeito às diferenças e as 
lutas contra desigualdades sociais. 

Outro trabalho, que também começou com um ar de deboche, foi 
realizado no grupo de um aluno que viu uma imagem semelhante a um 
pênis no tronco da árvore. Ele achou que eu fosse penalizá-lo com uma 
advertência em razão do ocorrido. Contudo, ele se equivocou. A situação 
abriu espaço para falar sobre sexualidades e temas ligados ao nu artístico.

O rapaz ficou um pouco envergonhado, por ter visto a imagem se-
melhante ao pênis. Todavia, após ele ter chamado atenção para a forma, 
todos os integrantes do grupo, inclusive eu, passamos a perceber a seme-
lhança. Então, disse para eles explorarem a ideia e dar prosseguimento ao 
trabalho a partir daquela semelhança. Por fim, da integralidade do traba-
lho surgiu uma bela figura de um caçador tribal nu.

Outra aula nessa linha foi trabalhando com cacos quebrados das 
telhas da escola, que até então estavam amontoados num canto, sem 
qualquer utilidade. Cabe ressaltar que a escola não possuía qualquer con-
dições de conseguir um forno para aulas práticas de cerâmica, e sem con-
dições para comprar lixas de madeira para todos os discentes. Assim, criei 
estratégias com os achados. Foram utilizados os cacos para uma aula com 
as temáticas sobre cerâmica11, escultura, artesanato e diferenciações entre 
figurativo e abstrato.

Na parte teórica da aula foram apresentadas as origens e os dife-
rentes contextos da escultura em cerâmica ao longo da história da arte. 
Também falei sobre as técnicas do procedimento de extração do barro, os 
tipos diferentes de substâncias usadas para fazer cerâmica, até o proces-
so de queima. Outrossim, fizemos a distinção entre imagem figurativa e 
abstrata, e também vimos as características específicas do artesanato e da 
arte popular brasileira, mostrando a relevância dos pontos turísticos e da 
renda produzida com a venda do artesanato pelo turismo. 

Por fim, foi realizado o trabalho prático com os cacos de telhas que 

11 Técnica que tem como processo a queima do material. No caso, trabalhamos com 
a cerâmica pronta (cacos de telhas), tendo por matéria-prima a argila ou o barro, já 
moldado e queimado em altas temperaturas.
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deveriam ser escolhidos pelos(as) alunos(as). Foi proposto como atividade 
que eles transformassem os cacos de telhas, até então abstratos, em ima-
gens figurativas. Caso precisassem desbastar o material, deveriam ir para 
o pátio da escola e usar o chão de cimento como lixa (desbastador). Nesse 
ponto, eu conduzia a aula apenas orientando aqueles(as) que tinham mais 
dificuldade. Caso houvesse alguma necessidade para a completude da 
obra, os(as) alunos(as) poderiam acrescentar alguma colagem com papel. 

Para o acabamento, as peças eram pintadas, mas isso só se houvesse 
necessidade. Fiquei impressionado com as imagens que surgiram desse 
trabalho. Alguns viraram pingentes, outros viraram ímãs de geladeira – fi-
gura 5. Os(as) alunos(as) tiveram ótimos resultados, inclusive, no compor-
tamento e aproximação com o professor e com a escola.

Figura 05: Fotografias. Gabriel Martire

Em avaliações escritas, solicitadas sobre o desenvolvimento das mi-
nhas aulas e atividades com os(as) alunos(as), recebi deles diversos elo-
gios, inclusive, posteriormente, com muitas mensagens de carinho e agra-
decimento pelas redes sociais.
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Os resultados das propostas foram significativamente produtivos. 
Muitos alunos(as) que no início do ano letivo demonstravam-se desesti-
mulados, terminaram o ano mais empenhados e confiantes de si para a 
realização do fazer artístico. Alguns pediam constantemente para terem 
aulas de artes no terceiro ano do ensino médio, mas a Secretaria de Esta-
do de Educação do Rio de Janeiro não oferece aulas de artes nem para o 
primeiro ano do ensino médio nem para o terceiro ano do ensino médio. 

Cabe também esclarecer que, o sucesso das aulas só foi possível por-
que convergiram diversos outros fatores. Por exemplo, o funcionamento 
das atividades dependia de compromisso profissional, tal como a pon-
tualidade do professor na sala de aula, o respeito do professor com os 
momentos de cada aluno e aluna, o tempo dedicado a ouvir mais todos e 
todas, e a dedicação com a justificativa sobre tudo aquilo que era realiza-
do com eles e com elas. 

Além disso, tudo era transmitido de forma didática, objetiva, com 
uma linguagem acessível e muitos suportes conceituais. Desse modo os(as) 
alunos(as) se sentiam mais acolhidos(as) e mais motivados(as). Por isso, não 
bastou somente passar os conteúdo e as atividades práticas, mas também 
notar as especificidades de cada contexto, para trabalhar como o público, 
fosse com atividades em grupos, integrando aqueles(as) alunos(as) isola-
dos, fosse conversando com alunos(as) individualmente em espaço mais 
reservado, para tentar solucionar algum problema.

Em muitas situações, se os(as) alunos(as) não compreendem deter-
minado assunto ou atividade, cabe ao professor tentar manter a calma e 
buscar novas estratégias para explicar aquilo que ele pretende transmitir. 
Isso é algo que integra o papel do(a) professor(a), pois lidar com pessoas 
é lidar com relações complexas.

Costuma ser comum alunos e alunas demonstrarem alguma resistên-
cia no início dos trabalhos. Às vezes eles querem pular etapas, e pode ser 
que demorem a exercer o autocontrole, a paciência, contudo, também se 
mostram dispostos a novas experiências, refletindo sobre a relevância e o 
significado daquilo que fazem e aprendem.

O trabalho do achado foi se desenvolvendo. Atualmente trabalha-
mos com questões ligadas à preservação do meio ambiente e do ecos-
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sistema na elaboração de trabalhos artísticos. Também criamos formas de 
autonomia financeira e subsistência com a confecção de materiais que os 
alunos possam deixar de gastar, negociar ou alienar. 

Visto isso, seguimos para o último tópico, apresentando os achados 
sobre o próprio sujeito.

ACHADOS NÃO SE RESTRINGEM ÀS COISAS

No tópico anterior vimos como o olhar é essencialmente relevante 
para as aulas de artes visuais. Seguindo essa mesma linha, veremos neste 
tópico em que medida o achado pode estar para além dos objetos. Ver 
também abrange a estética de si mesmo e do seu entorno. Assim, achar, 
para além das coisas, pode ser um achado de si, reconhecendo a si mes-
mo, podendo (re)significar-se, subverter estéticas hegemônicas, desenvol-
ver a crítica a padrões ou não de determinados contextos ou estereótipos.

Logo, a leitura visual dessa forma de achado está atrelada aqui à ideia 
de estabelecer um olhar de si, voltado ao contexto das injustiças sociais. 
Por isso, o exemplo de aula de artes visuais que será apresentado neste 
tópico tem por suporte os fundamentos anteriormente apresentados so-
bre marcadores sociais e os contextos das escolas públicas estaduais do 
Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, a escola onde foi realizada a aula 
de artes visuais, apresenta todas as especificidades propícias para a reali-
zação desse trabalho.

O exemplo da primeira aula de artes visuais ocorreu no ano de 2015. 
O trabalho foi intitulado: Lançando Moda. A ideia dessa aula não surgiu 
espontaneamente. Essa atividade estava integrada a um resultado final, 
que era um desfile. Os desfiles já ocorriam no colégio, a partir da idealiza-
ção da “Semana Afro-Brasileira”. 

Assim, a subversão está em romper com as imposições estéticas na-
turalizadas e hegemônicas sobre o corpo. Nesse sentido, a ação se faz pre-
sente como forma de enfrentar as desigualdades sociais que alimentam o 
cotidiano regional do Estado do Rio de Janeiro e, muito provavelmente, o 
contexto nacional. Por isso, os marcadores de gêneros e de raça ganharam 
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a marca do desfile. Isso porque, presenciávamos constantemente violên-
cias verbais entre alunos e alunas no espaço escolar. Muitas das ofensas12 
eram direcionadas às meninas negras, em especial, quando apresentavam 
um tom de pele mais escuro13, e também quando insistiam em manter 
seus cabelos crespos naturais ou mesmo quando usavam penteados que 
reforçavam a estética de matriz africana.

O desfile foi ganhando tanto destaque nos primeiros eventos, em 
2014, que algumas alunas da escola foram me procurar, enquanto profes-
sor de artes visuais, esboçando e solicitando “ousar ainda mais no trabalho 
de representatividade cultural afro” – assim elas diziam. Tão logo a propos-
ta fosse acolhida pelo professor, as pesquisas e atividades começavam a 
ganhar corpo. No entanto, somente em 2015 o desfile se efetivou com a 
minha orientação, acrescentando outros assuntos, para além dos concei-
tos sobre os usos dos cabelos.

Quanto ao método de trabalho, sendo eu uma pessoa branca, pros-
segui da seguinte forma: primeiramente, foi solicitado a uma das alunas, 
cuja participação se fez presente em desfiles anteriores, para que ela se 
encarregasse de reunir outras meninas que gostariam de desfilar, isso 
porque, ela já tinha consciência da finalidade do desfile; em seguida, foi 
elaborado um plano de decoração do espaço onde ocorreria o desfile, 
pensado a partir de trabalhos artísticos confeccionados pelos alunos e alu-
nas, sobre o racismo social no Brasil; para isso, as turmas desenvolveram 
releituras de obras eruditas, criando novas obras como fundo decorativo 

12 Eram chamadas de “macacas”, “Darth Vader” (personagem de Star Wars); “cabelo 
duro”, dentre outras ofensas que, claramente, estabelecem referências às produ-
ções e reproduções de estereótipos ligados ao que já analisamos anteriormente 
em termos da construção de naturalizações e inferiorizações da raça negra.

13 Sobre a questão, ver: “Colorismo: o que é e como funciona?”. Em síntese, Aline 
Djokic (2015), em artigo on-line destaca: “o colorismo ou a pigmentocracia é a 
discriminação pela cor da pele e é muito comum em países que sofreram a co-
lonização européia e em países pós-escravocratas. [...] quanto mais pigmentada 
uma pessoa, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer”. Disponível em: 
< http://blogueirasnegras.org/2015/01/27/colorismo-o-que-e-como-funciona/ >. 
Acessado em 17 de janeiro de 2017.
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– alunos e alunas trabalharam as imagens, enfatizando significados a partir 
de códigos que apontassem, para eles e elas, o povo negro e o racismo 
sentido socialmente; uma última atividade foi uma conversa sobre o filme 
“Flor do Deserto”14, apresentado para as meninas que desfilariam e para 
algumas turmas do ensino médio – figura 6. 

O desfile foi realizado com três momentos. No primeiro, com a relei-
tura de vestimentas de povos autóctones da região do Vale do Omo, na 
África. Em segundo lugar, com as releituras sobre formas de expressão de 
grupo religioso do Candomblé. Por último, com os trajes próprios delas no 
cotidiano, representando-as enquanto mulheres negras.

Cabe ressaltar que tudo era feito a partir dos alunos e das alunas, en-
quanto protagonistas de suas identidades. Assim, o professor de artes esta-
va presente somente enquanto intermediário e orientador no suporte téc-
nico artístico. Desse modo, eram as meninas que escolhiam as roupas que 
usariam; que escolhiam como poderiam ser pintadas ou maquiadas; quais 
as combinações de roupas e materiais vestiriam; e, quais as músicas seriam 
tocadas no desfile. O professor dava apenas o auxílio que as alunas neces-
sitavam, bem como trazia conteúdos que pudessem ser desenvolvidos no 
trabalho, ajudando a sensibilizá-las e encorajá-las na hora do desfile.

Como formas de incentivos para o desfile, as releituras das vestimen-

14 Disponível em: < retteeinekleinewuestenblume.de/en/waris-dirie.html >. Acessado 
em: 21 de julho de 2015.

Figura 06: Fotografias de David Emmmanuel da Silva Souza. Trabalho: Lançando 
Moda, Niterói, 2015.
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tas tiveram um papel significativo, tanto para as meninas que desfilaram, 
quanto para o público que presenciou elas desfilando –“essa atividade 
pode ter valor criativo, na medida que, por meio da referência ao original, 
constrói uma nova imagem” (PEGORARO, Carla R. & HOFFMAN, Dayane, 
2013, p. 4, online).

Tudo foi pensado para que as meninas se sentissem poderosas na 
passarela. Assim, consegui ajuda de uma equipe de amigas para auxiliar 
no momento da troca de roupas e maquiagens das alunas. Também foram 
realizados ensaios e emprestados adereços, tais como fios-de-conta e ba-
langandãs para uso nos desfiles, bem como tintas específicas para pintura 
na pele. Por fim, foi chamado um fotógrafo para o registro do desfile.

Esse método de trabalho, a partir do fazer artístico, sugere mais com-
prometimento com a diversidade cultural. Aliás, ultimamente, trabalhar 
com toda essa abordagem faz parte de uma responsabilidade não só le-
galmente exigida do(a) “Arte-Educador(a)”, mas também um compromis-
so ético (BARBOSA, 2008, pp. 19-20).

Tudo isso abriu espaço para o reconhecimento crítico e emancipatório 
das meninas, diante do espaço social que ocupam. Notamos claramente as 
mudanças de postura e valorização dos alunos e das alunas com as mani-
festações culturais de matriz africana. Esse foi um engajamento de sucesso 
no compromisso pela igualdade social. Isso pode ser constatado em alguns 
dos resultados de todo esse processo do achado em si, após as atividades 
artísticas do “Lançando Moda”, que depois avançou em mais dois desfiles 
nos anos seguintes, incluindo outras temáticas e pessoas. Figura 7

Figura 07: Fotografias de David Emmmanuel da Silva Souza. Trabalho: Lançando Moda 
I e II, Niterói, 2016 e 2017.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim de toda essa abordagem, primeiramente, foi possível perce-
ber que teoria e prática foram trabalhadas de modo integrado.

Nesse pequeno espaço de texto foi possível observar os desafios 
que professores e discentes precisam enfrentar no ensino de artes visuais, 
ao buscarem construir espaços horizontalizados de poder.

Este trabalho não pretende ser uma receita de ensino para as artes 
visuais. Ao contrário, a proposta é tentar contribuir com ideias para novas 
criações, que ampliem as formas de orientação no ensino de artes visuais.

Para isso, tomou-se como exemplo a observação participativa e as 
atividades realizadas nas aulas de artes visuais, ocorridas na escola pública 
estadual, localizada em Niterói.

Por isso, não basta que haja mecanismos que regulamentem a edu-
cação. É preciso que se criem formas de participação democrática efetiva. 
Daí, nossa proposta de resistência crítica e contextual sintoniza com a (re)
invesão de saberes sobre a educação.

 Nesse cenário, compartilhamos uma visão que nos situe na periferia. 
Isso porque, esse é o espaço de voz da resistência, que grita para dizer: 
existimos e somos gente também, com direitos, com deveres, com senti-
mentos, com vida; queremos respeito, liberdade, igualdade, distribuição 
das riquezas, dignidade!

Portanto, diante dos resultados apresentados neste trabalho, a pro-
posta seria apostar em estratégias de resistência, forçando a implementa-
ção de um ensino de artes visuais que caminhem, de fato, com passos de 
igualdade rumo ao encontro da justiça social e do bem comum.
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