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RESUMO: 

Esse artigo apresenta uma análise do Projeto Integração 275, realizado no Núcleo de Arte 
Contemporânea da Paraíba – NAC, da Universidade Federal da Paraíba, com estudantes 
das licenciaturas em Artes Visuais e Educação Artística. Com base numa pesquisa 
bibliográfica e dados empíricos coletados na vivência do projeto, apresentamos a 
elaboração, o desenvolvimento e os resultados alcançados. Resultados que demonstram a 
importância do diálogo entre universidade e instituição cultural, através do ensino, 
suscitando questões próprias da prática pedagógica associadas às questões inerentes à 
produção artística, o que revelou o NAC como um importante catalisador das ações 
educativas e artísticas que vem ocorrendo na Paraíba 
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ABSTRACT: 

This article presents an analysis of the Project Integration 275, carried through in the 
Nucleus of Art Contemporary of Paraíba - NAC, the Federal University of the Paraíba, with 
students of the licenciaturas in Visual Arts and Artistic Education. On the basis of one 
searches bibliographical and collected empirical data in the experience of the project, 
presents the reached elaboration, development and results. Results that demonstrate to the 
importance of the dialogue between university and cultural institution, through education, 
exciting proper questions of practical pedagogical the associates to the inherent questions to 
the artistic production, what it disclosed the NAC as an important catalyser of educative and 
artistic the actions that comes occurring in the Paraíba. 
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Diálogos no ensino de arte: o Projeto “Integração 275” no Núcleo de Arte 

Contemporânea da Paraíba 

As múltiplas faces que compõem o complexo processo de ensino-aprendizagem no 

universo das artes têm, nas instituições culturais e museológicos, ambientes 

capazes de mediar o conhecimento e abordar questões próprias do ensino de arte 

por outras vias. A dinâmica desenvolvida por esses espaços propicia aos alunos, 
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professores, freqüentadores e usuários um estreitamento com as diversas relações 

dialógicas que permeiam o universo artístico da produção, montagem e curadoria. 

Sendo assim, as atividades desenvolvidas nesses espaços, podem ser consideradas 

como um importante catalisador de ações a favor do ensino da arte, facilitando e 

propiciando a democratização do conhecimento, através da vivência da arte que 

esses ambientes propiciam.  

Dessa forma, no âmbito da educação em artes visuais, as instituições culturais e os 

museus assumem um papel essencial, considerando ser este um campo profícuo de 

experimentações, desenvolvimento, produção e pesquisa, pois nele podem se 

estabelecer relações entre obra e expectador, tornando-se um arsenal simbólico que 

favorece a construção múltipla de sentidos. Nestes espaços, o contato entre obra de 

arte e espectador se concretiza a depender da experiência que o individuo vivencia, 

mediado pelas suas experiências, pelo espaço de exposição e obra. 

Os espaços institucionais podem ser assim, fomentadores dinâmicos dessa 

incessante produção de sentidos propiciados pela arte e o espaço onde se 

apresenta, na medida em que criam estratégias para potencializar a experiência do 

espectador e se reelaboram, percebendo  as novas demandas e concepções 

resultantes dos desdobramentos advindos da associação entre os fenômenos 

artísticos e as novas propostas educativas. Nesse sentido, o diálogo educativo-

institucional é fundamental, pois são as propostas educativas que possibilitam 

estabelecer novas pontes no conhecimento da arte, sendo meio de experimentação 

e apreensão da arte e do seu potencial de significados. 

O ensino, dentro das instituições culturais e museus, pode ser entendido, como uma 

extensão da sala de aula. Segundo Ana Mae Barbosa, em seu texto “Mediação 

cultural é social”, os museus são laboratórios de conhecimento fundamentais para a 

aprendizagem, cabendo a arte-educação fazer a ponte de mediação entre arte e o 

público, o que faz com que o museu se torne o lugar experimental dessa ação.  

Museus são laboratórios de conhecimento de arte tão fundamentais para a 
aprendizagem da arte como os laboratórios de química o são para a 
aprendizagem de Química. Compete aos educadores que levam seus 
alunos aos museus estender em oficinas, ateliês e salas de aula o que foi 
aprendido e apreendido no museu. (BARBOSA, Ana Mae. 2009, p. 13 e 14). 
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A partir dessas perspectivas, este trabalho pretende analisar a relação entre ensino 

de artes visuais e instituição cultural, a partir de um caso específico, o Núcleo de 

Arte Contemporânea da Paraíba – NAC, vinculado a Universidade Federal da 

Paraíba, que foi concebido como um núcleo de extensão e pesquisa, criado em 

1978, localizado em João Pessoa, fora do eixo hegemônico do Rio e São Paulo, 

tornando-se enraizado e atualizado com as produções contemporâneas. Esse 

núcleo tem em sua formação um projeto alternativo, voltado para o 

experimentalismo e a pesquisa, entre artistas, professores, alunos da universidade. 

O NAC surgiu como uma iniciativa da FUNARTE de abertura e difusão nas artes 

plásticas, visando à descentralização dos recursos fortemente concentrados no 

sudeste do país. Durante a década de 70, alguns núcleos de arte contemporânea 

foram criados nas universidades federais em todo país, principalmente em áreas de 

pouco acesso à produção cultural contemporânea como Nordeste, Centro-Oeste e 

Rio Grande do Sul (BOTELHO, 2000). 

Como museu universitário, o NAC estendeu e ampliou suas atividades culturais, 

sociais e educativas através de cursos, palestras, conferências e seminários; 

publicação de livros de artistas, revistas e catálogos; fomento a diversos projetos e 

pesquisas artísticas; consultoria e assessoria a espaços alternativos (ALMANAC, 

1980; CÓRDULA FILHO, 1986). Como núcleo de extensão da UFPB, viabilizou, 

ainda, o intercâmbio entre diversos críticos de arte e artistas brasileiros e 

estrangeiros; fomentou o estabelecimento de redes de criação e comunicação entre 

três estados do nordeste: Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 

Contribuindo, assim, para a dinamização do setor cultural, para a democratização do 

ensino, além de fomentar a produção e a formação em artes visuais em João 

Pessoa. 

Atualmente, a proposta experimental e educativa do NAC se concretiza e amplia 

com o projeto “Integração 275”, desenvolvido pela atual coordenadora do Núcleo, a 

artista plástica e professora do Departamento de Artes Visuais da UFPB, Marta 

Penner. Num primeiro momento, em 2008, o projeto visava à atuação dos 

graduandos nos processos de criação, montagem e curadoria. Mas no seu segundo 

ano de prática (2009), os alunos passaram a realizar também, uma ação educativa 

da exposição, cabendo aos próprios alunos da graduação/expositores essa 
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mediação. Dessa forma nosso interesse está em discutir O NAC/UFPB – Núcleo de 

Arte Contemporânea da Paraíba como um significativo espaço da arte e ensino 

contemporâneo. 

O início do desenvolvimento do projeto “Integração 275”, que nesse momento 

denominamos como de “Intercâmbio de vivências”, ocorreu no ano de 2008, 

pioneiramente, na graduação de Educação Artística.  A possibilidade do 

desenvolvimento de uma proposta que envolvesse diversas fases do processo de 

produção em artes nos foi apresentada aos alunos e trabalhada em grupo. 

O projeto se iniciou, dessa forma, com o desafio de testarmos as várias 

possibilidades construtivas de diversos materiais tais como: sobras de materiais 

recolhidos na universidade, papel, cimento entre outros, teríamos que elaborar 

conceitos, formas e reflexões a partir dessas matérias. Nesta fase, na medida em 

que os entraves de elaboração e execução colocavam-se no trabalho com os 

materiais, os conceitos da arte e seus limites eram discutidos e reelaborados, tanto 

no que diz respeito ao material quanto à poética dos trabalhos.  

A incursão no processo criativo foi proporcionada aos estudantes durante vários 

encontros, realizados com a professora Marta Penner, no centro da cidade de João 

Pessoa, onde atravessávamos as ruas ora interferindo, ora percebendo esses 

espaços. Esta fase possibilitou aos estudantes lidar com o desenvolvimento das 

propostas, criando um grande laboratório de experimentação no espaço urbano, 

como também foi criado em outros espaços: na sala de aula, nas residências dos 

alunos ou no próprio NAC, ampliando nossa percepção acerca da arte e de suas 

questões materiais e conceituais, de produção e reflexão crítica.  

Durante o processo foram utilizadas e aprendidas variadas técnicas artísticas, como 

a colagem, frottage, desenho, entre outras, sempre testando os materiais e as 

formas de adequá-los as nossas “invenções/intervenções”, considerando que o 

espaço, os materiais e as técnicas nos sugeriam. Nesse sentido, é significativa a 

análise de Pereira, sobre a experimentação de abordagens no ensino de artes 

visuais, o que pudemos comprovar na prática: 

Uma mudança de orientação na prática de ensino de artes implica no 
desuso das leituras prontas e a inclusão do aluno no processo de análise e 
discussão da obra de arte. Desestruturação, desarticulação e 
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desestabilidade seriam os primeiros sintomas. Há maneiras de se abordar a 
arte além do seu contexto ou das suas formas tradicionais[...]. 
(PEREIRA,2007, P.19) 

Entre discussões e experimentações, foi definida uma temática para orientar os 

trabalhos, cabendo aos alunos escolherem quais processos, mecanismos e 

materiais seriam utilizados em suas obras, mas sem perder o foco orientador para as 

produções. Assim, a temática estabelecida trabalharia a memória, sejam as 

lembranças ou esquecimentos, e por meio desse tema, a metodologia adotada pela 

professora possibilitou aos alunos abordar os diversos campos do assunto, 

pensando pela memória dos espaços, dos indivíduos, da cidade, do eterno ao já 

inexistente. 

A ampliação das reflexões sobre memória foi potencializada nas ações que 

ultrapassaram as paredes da sala de aula, através do percurso pelas ruas do centro 

da cidade, pelas igrejas, pelo encontro com pessoas e suas histórias, e se 

materializou, cada uma, numa configuração, em um material, em uma estética e 

técnica, conforme o pensamento poético de cada aluno-artista.  

Os métodos de ensino utilizados possibilitaram liberdade aos alunos e ao mesmo 

tempo dedicação para desenvolver todo o projeto, pois não havia barreiras, nem 

limites, determinando quais os recursos ou tipos de produção que deveria ser 

realizado, ao contrário, a cada experiência e vivência surgia um resultado diferente 

do outro, o que levou ao respeito e a valorização da diversidade de pensamento e 

cultura que encontramos dentro de uma sala de aula. 

 

Alunas fazendo experimentações com a técnica de frottage na pia batismal da Igreja de São 
Francisco, em João Pessoa, ressaltando o trabalho voltado para a memória e o esquecimento. 

O projeto “integração 275” revitalizou e colocou em prática, a proposta inicial do 

NAC, de ser um Núcleo de extensão de pesquisa e de aprendizagem para os alunos 
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da universidade, ampliando e proporcionado aos alunos da universidade um ensino 

teórico e prático mais eficaz. 

Após o processo de criação/experimentação, visitamos o NAC, para reconhecer o 

espaço expositivo, e assim adaptar nossos trabalhos ao ambiente, essa reflexão foi 

trabalhada pela professora Marta Penner e o Professor Marco Aurélio (vice-

coordenador do NAC e professor do Departamento de Artes Visuais da UFPB), no 

intuito compreendermos como se dá o processo de montagem de uma exposição. 

Ao escolher os espaços, adaptando nossos trabalhos, pudemos partilhar nossas 

experiências, e percebemos toda problemática que envolve a montagem de uma 

exposição, tanto do ponto de vista estético quanto a materialidade entre uma obra e 

outra. 

 

Professores Marta Penner e Marco Aurélio auxiliando e orientando alunas na montagem das obras. 

Durante a montagem, enquanto alunas da graduação, pudemos perceber as 

dificuldades em montar um trabalho, que visualmente corresponda à proposta do 

projeto e as preocupações estéticas em si, além de alcançar um diálogo com as 

outras propostas que estavam sendo expostas num mesmo ambiente. 

O resultado desse processo de aprendizagem em montar uma exposição resultou 

nas seguintes divisões: uma sala com obras de cerâmicas, e com uma instalação de 

materiais naturais como a cabaça, um segundo ambiente com obras produzidas 

apenas com papel e o uso da técnica de frottage abordando o esquecimento e a 
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memória, uma terceira sala com tecidos, e desenhos trabalhando os espaços, um 

quarto ambiente com fotografias e vídeo-arte, e o quinto com instalações e 

desenhos e fotografias todas trabalhando paisagem, mas cada uma a partir da visão 

de seus artistas, diferentes visualmente, mas todas abordando o mesmo conteúdo. 

 

Ambiente com os trabalhos em frottage no qual as obras abordaram a memória e o esquecimento, 
três trabalhos dialogando entre si. 

A partir do projeto, foi possível consolidar um movimento de troca de saberes entre 

instituições, que colaboraram, qualificaram e oportunizaram a formação dos alunos, 

futuros arte-educadores, artistas, curadores, mediadores, produtores culturais, etc. 

“No contexto da mediação social os museus têm muito a contribuir e muitos 
já o estão fazendo. Acreditamos que a atuação dos museus e centros 
culturais na educação geral e na educação popular será cada vez maior e 
mais profissionalizada.”(BARBOSA, Ana Mae. 2009, p. 19 e 20). 

 

Ambiente com os trabalhos em frottage e instalação com espelhos contraste de materialidade, mas 
ambas as obras propõe a mesma temática. 

Ao criar canais de comunicação entre esses espaços, pudemos perceber o 

surgimento de novos conhecimentos, experiências, reflexões, crítica até resultar na 

produção de obras de artes, de significativa qualidade.  Todos esses resultados 
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demonstram o potencial educativo que um espaço cultural pode propiciar, 

constituindo-se, ainda, como um processo essencial no desenvolvimento e no 

dinamismo, necessários nas ações significativas de ensino e aprendizagem da arte. 

Atualmente o projeto “Integração 275” encontra-se num momento de maior 

colaboração na formação dos alunos da graduação de Artes Visuais, pois trabalha 

criação, produção artística, montagem e curadoria, produção textual crítica e 

mediação; sendo assim, o aluno tem a oportunidade de entender, apreender e 

vivenciar todo processo que envolve o universo das artes. O diálogo estabelecido 

entre Universidade e Instituição cultural, como é esse o caso, demonstra as 

vantagens de um ensino teórico e prático, em espaços diversificados, e como esse 

ensino pode se tornar mais consistente para a formação dos alunos dos cursos de 

Artes Visuais. Acreditamos que esse relato possa impulsionar, divulgar e ampliar 

novas possibilidades de como trabalhar o ensino de artes, seja na sala de aula, seja 

em espaços culturais, através das várias abordagens da área. 
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