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PRÁTICA ARTÍSTICA COMO PESQUISA EM ARTE EDUCAÇÃO: 
SOBRE O ENSINO DE PINTURA 

 
 

Jociele Lampert -  CEART/UDESC 
 
 

RESUMO: O texto deriva de minha vivência como professora visitante no Teachers College 
na Columbia University nos Estados Unidos durante realização de pesquisa de Pós-
Doutorado. Durante o ano de 2013, onde tive a oportunidade em observar e vivenciar, a 
articulação entre práticas artísticas e saberes pedagógicos no ensino de pintura (especifi-
camente), construindo assim, como referencial um diário de artista e diário de professor. 
Desta forma, abordo também as práticas de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas ao lon-
go de 2014 na Graduação e Pós-Graduação em Artes Visuais (UDESC), onde situam-se 
grupos de pesquisa e estudos que inscrevem-se na articulação entre saber ensinar e saber 
produzir Arte. A tessitura teórica dessa investigação ancora-se em reflexões sobreJohn De-
wey (2010), no que tange a compreensão da arte como experiência, bem como, da potência 
sobre a formação pedagógica para artistas e a formação artística para professores de Artes 
Visuais, considerando a experiência do artista professor ou professor artista. 
 
Palavras-chave: Pesquisa, Arte Educação, Pintura 
 
 
ABSTRACT: The text comes from my experience as a visiting professor at Teachers College 
at Columbia University in the United States conducting research for Postdoctoral.During the 
year 2013 I had the opportunity to observe and experience, the relationship between artistic 
practices and pedagogical knowledge in teaching painting (specifically) building as well as 
reference a diary of artist and teacher. Thus, also aboard research practices that have been 
developed throughout 2014 in Graduation and Undergraduate in Visual Arts (UDESC), which 
are situated research groups and studies that form part of the link between teaching and 
learn to know produce art. The theoretical of this research is John Dewey (2010), regarding 
the understanding of art as experience, as well as power on pedagogical training for artists 
and artistic training for teachers of Visual Arts, considering the experience of artist teacher or 
teacher photographer.  
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Em pesquisa realizada como professora visitante no Teachers College da 

Columbia University, tive a oportunidade em ser Bolsista Fulbright (2013), onde 

desenvolvi o estudo intitulado: “Artist’s diary and professor’s diary: roamings 

about painting education”, e desde então, meu olhar como artistaprofessora, 

volta-se ao ensino de pintura e sua prática como linguagem artística.  Como 

professora de Graduação e Pós-Graduação em Universidade pública no Brasil, 

tenho me questionado: como desenvolver um estudo prático e teórico sobre o 

ensino na pintura? Partindo desta questão ancora-se o projeto de pesquisa que 
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venho desenvolvendo, intitulado:  “Arte Educação pela pintura: a produção 

artística do artista professor”, que surgiu da necessidade de aprofundar e 

compartilhar processo criativo e construção de conhecimento em Arte e sobre 

Arte, tendo como eixo o gerador o processo pictórico na produção plástica do 

sujeito artistaprofessor. 

O diário que escreviestá dividido em duas partes: na primeira, há uma conversa 

(troca de emails) entre eu e outra professora, que geram comentários e reflexões 

sobre textos relevantes sobre a pintura; também constam nesse primeiro item, 

escritos sobre leituras que fiz dos diários de artistas (Diário de Paul Klee, Diário 

de Frida Kahlo e Cartas a Theo de Van Gogh), onde por meio destas leituras, 

reativei reflexões e ações  sobre produção. Na segunda parte do diário é 

apresentado um caderno de viagem (vivi o verão de 2013 em New York - EUA); 

onde apresento um ‘coisário’, relatando impressões sobre as aulas e formas 

metodológicas observadas no contexto americano, e por fim, apresento relato da 

Residência artística que desenvolvi no Vermont Studio Center (Vermont - norte 

dos EUA) tendo como tema a realização de um projeto de pintura (paisagem).  

Na introdução do diário consta narrativa e relato de minhas experiências como 

professora no Ensino Superior, desde o afastamento da prática artística, por 

conta de tralhos burocráticos e de disciplinas que exigiam aprofundamentos 

teóricos, até o inicio de uma nova deambulação e retomada de fato, do contexto 

do ateliê de pintura como eixo para o ensino/aprendizagem. Desta forma, 

compreendendo que toda a experiência, conforme Dewey (2010) começa com 

uma impulsão, a narrativa do diário é um norte, um rumo, um caminho específico 

para deambular em um projeto que versa sobre o ensino de pintura, construído a 

partir de exercícios e projetos práticos sobre o meu próprio processo pictórico, 

tendo como um dos pontos bases a observação no ensino de arte. 
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Pesquisa realizada como Professora Visitante no Teacher College na Columbia University em 
NY/EUA como Bolsista Fulbright.  

 

Quando retornei em 2014 ao trabalho na Universidade, voltei tendo outras 

perspectivas e  desejos de pesquisa. Desta forma, nasceram outros projetos que até 

então realizo, junto aos estudantes de Pós-Graduação e Graduação m Artes Visuais.   

Seguindo esta perspectiva, evidenciando os procedimentos 

metodológicos/pedagógicos instaurados no espaço/tempo/lugar do ateliê, bem 

como, das possibilidades de potência e articulação com o saber/fazer e o ser 

professor artista, criei por meio de projeto de pesquisa, a formação do Grupo de 

Estudos (UDESC) 'Estúdio de Pintura Apotheke’.  

Neste espaço questões sobre Arte como experiência, ou ainda, sobre o lugar de 

quem produz e de quem ensina Arte ou simplesmente de um saber/fazer 

competente ao artista, surgem constantemente e evocam a investigação sobre o 

modo como o ensino/aprendizagem no espaço do ateliê influenciam atitudes, 

crenças, valores, bem como, estudos e produções artísticas dos sujeitos (artistas 

professores) pesquisadores, envolvidos com o grupo. Propõe-se investigar a 

educação em um viés do espaço/tempo, e das articulações cartográficas, entre o 

professor e o ser artista professor, com a clave sobre a prática artística. De acordo 
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com o projeto de pesquisa "Arte Educação pela pintura: a produção artística do 

artista professor”,constata que: 

 

O grupo de estudos Estúdio de Pintura Apotheke surge 
do Projeto de pesquisa “Arte Educação pela pintura: a 
produção artística do artista professor”. Este apresenta 
uma tessitura coerente ao contexto do ensino de arte 
contemporâneo. Pois, deriva da articulação possível entre 
teoria e prática, assim como, pode abordar questões 
pertinente a quem ensina e produz Arte.  Ou seja, a 
escolha da articulação entre Arte Educação e pintura, em 
meio as questões que permeiam a construção do 
conhecimento do artista/professor/pesquisador, decorre 
da busca permanente por amplo repertório de quem 
ensina e produz e pesquisa no contexto pictórico. 
(Lampert, 2013, p. 3) 

 

Neste projeto, o estudo da linguagem pictórica decorre em duas vertentes: 

1 - o pressuposto prático: a pintura e seus procedimentos específicos que envolvam 

temáticas como o estudo de paisagem, natureza morta, figura humana e abstratos. 

Assim como, o estudo de técnicas específicas de pintura. Pesquisa prática de: 

massas tonais, planos de cor, composição, contrastes,  estudos de paletas de 

diferentes artistas/estilos, uso de pigmentos, fatura de tintas, exploração de técnicas 

de encáustica e monotipias (raras em programas de ensino nas Universidades) e 

práticas similares ao uso de pintura óleo, acrílico e/ou uso de ceras, ou ainda, uso 

de aquarela e têmpera.  

2 - o pressuposto teórico: a pintura e o contexto contemporâneo, estudos de 

diferentes artistas, estilos e técnicas que envolvam o contexto da produção pictórica. 

Leitura e discussão de manuais de artistas. Pesquisa de vídeos e registros sobre 

história de pintores e uso de técnicas e diferentes faturas. Leitura de diários de 

artistas. Articulação da experiência dos membros do grupo em consonância ao 

ensino de arte na contemporaneidade e estudos sobre o espaço/tempo do ateliê e 

da sala de aula. 
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Tais vertentes evidenciam o tratamento de conteúdos de pintura referente ao fazer 

do artista ou professor ou pesquisador. Ou seja, trata-se de ampliar o olhar, o 

repertório e o saber artístico, tendo a pintura como eixo gerador. Espera-se não 

somente a formação de um grupo  participante, mas também, o desenvolvimento de 

uma articulação para o estudo do campo pictórico e seus possíveis 

desdobramentos, representações ou interlocuções.  

A exemplo de Paulo Pasta (2012), em seu livro, resultado de sua Tese de Doutorado 

na ECA/USP, intitulado ‘A educação pela pintura’, onde o autor compila diversos 

textos, sobre outros artistas de referência e apresenta o seu próprio contexto de 

produção plástica, situando-se como pintor que produz e ensina reflexões sobre a 

pintura, como forma e/ou possibilidade para investigação plástica e procedimentos 

metodológicos, tanto para o ensino de arte, quanto para a prática artística. A 

exemplo deste artista professor, foram propostas prática de pesquisa para o 

membros do Grupo de Estudos,  que envolviam a práxis, bem como a reflexão 

sobre.  

Realizamos encontros de estudos semanais, na Universidade e fora da 

Universidade, em ateliês dos membros, e convidamosoutros exemplos de 

professores artistas para dialogar conosco, por meio de oficinas e conversas sobre a 

produção artística e o ensino. Até julho de 2014 foram realizados vinte e um 

encontros: 

 

Apotheke encontro 1 - introdução a técnica de monotipia 

Apotheke encontro 2 - introdução a técnica de encáustica 

Apotheke encontro  4 - estudo de técnica suminagashi   

Apotheke encontro 5 - fatura de tinta óleo 

Apotheke encontro 6 - filme Alex Katz 

Apotheke encontro 7 -  video aula de Paulo Frade 
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Apotheke encontro 8 - estudo de aquarela com modelo vivo 

Apotheke encontro 9 - mergulho na paisagem (plein air painting) 

Apotheke encontro 10 - "Drinking and Drawing”, realizado no ateliê  da casa de vidro 

Apotheke encontro 11 - estudo de "still life" 

Apotheke encontro 12”- estudo de  monotipia e paisagem usando grade 

Apotheke encontro 13 - estudo de colagens (artista referência Marco Giannotti) 

Apotheke encontro 14 - proposição baseada no artista Hugh O’Donnell  

Apotheke encontro 15 - aula aberta e oficina “pintura sobre pintura”com o artista 

Fernando Augusto (artista professor na UFES) 

Apotheke encontro 16  - encolagem para preparo tela 

Apotheke encontro 17 - fatura de tinta óleo 

Apotheke encontro 18 - introdução a teoria das cores 

Apotheke encontro 19 - Café da manhã com Hopper (vídeo) 

Apotheke encontro 20 - introdução a têmpera ovo 

Apotheke encontro 21 - estudo de textos (Dewey) 

O Estúdio de Pintura Apotheke também tem em andamento projeto de uma revista 

(publicação), bem como para realização de um Edital para Residência Artística. Para 

o projeto da revista (publicação), temos entrevistado artistas professores, com base 

no questionário elaborado por Joe Fig do livro Inside The Studio (2009), onde 

compreende-se que as questões, bem como, as imagens geradas pelo questionário, 

venha a dar conta da reflexão sobre uma prática de estúdio (seus procedimentos e 

métodos). As questões que Fig aponta são: 

1. Quando foi que você se considerou um artista profissional, e quando se sentiu capaz 
de se dedicar em tempo integral à arte? 
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2. E então, quanto tempo você tem estado em estúdio? 

3.  Quando você começou a trabalhar  neste espaço? 

4.  A localização do seu estúdio influenciou seu trabalho de alguma forma? 

5. Você pode descrever um dia típico em sua vida? Seja bem específico, com horários e 
seus procedimentos. 

6. Você costuma ouvir música, rádio, TV quando está trabalhando, e isso afeta o seu 
trabalho? 

7. Que tipo de tintas que você usa? 

8. Fale-me um pouco sobre  sua paleta de pintura ? 

9. Existem objetos específicos (no ateliê) que têm um significado importante para você? 

10.  Você tem ferramentas que são exclusivas para o seu processo criativo? 

11. Você trabalha em uma pintura (gravura ou projetos) de cada vez ou várias ao mesmo 
tempo? 

12. Quantas vezes você limpa seu estúdio, e qual o efeito sobre seu trabalho? 

13. Quando você está pensando em seu trabalho, onde você costuma se sentar ou ficar? 

14. Como é que você escolhe ou cria os títulos? 

15. Você tem assistentes?  

16. Alguma vez você trabalhou para outro artista? 

17. Como um artista, você tem um lema ou credo? 

18. Que conselho você daria a um jovem artista que estão começando? 
 

Já o projeto para o projeto em realizar uma chamada para umaResidência artística 

em pintura (em andamento) o Grupo de Estudos ‘Estúdio de Pintura Apotheke’, 

propõe uma convocatória aberta para artistas professores. O objetivo é oportunizar o 

desenvolvimento de projetos que versem sobre a prática artística em pintura e seu 

ensino, utilizando o espaço do ateliê da Universidade e seu entorno como núcleo 

gerador para diálogos entre o artista professor proponente e o público (estudantes 

da Universidade).  

Desta forma, percebe-se no processo pictórico e diferentes formas de 

representações e interlocuções na contemporaneidade, e isto estende-se ao ensino 
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de arte.  Por outro lado, além do objeto pintura como temática para este estudo, 

ancora-se a reflexões sobre quem é o artista/professor, conforme o pensamento de 

Almeida, 2010, pág. 36: 

ser artista, ser professor – os motivos que levam um 
artista a ser professor, o gostar e o não gostar de ser 
professor, as relações entre criar e ensinar – o artista na 
instituição – os prós e os contras de ser professor de arte 
numa instituição, a pesquisa em arte, a carreira 
acadêmica e a avaliação da produtividade do artista – o 
ensino de arte – concepções e procedimentos referentes 
ao ensino de arte. 

 

O objetivo desta proposição coincide com o que aponta Sullivan (2005), a pesquisa 

em Arte Educação envolve fazer perguntas e procurar respostas que permitam 

entender como produzir e ensinar Arte. Neste caso, o ensino da pintura configura o 

espaço/tempo para compreender o seu ensino/aprendizagem de forma significativa 

e  colaborativa, em uma dinâmica contextual de uma investigação específica, a 

margem do contexto universitário e, não necessariamente em aulas específicas 

como disciplinas, mas sim, em encontros com um grupo participante de 

artistasprofessores, interessados no estudo sobre o tema da pintura.  

No livro Studio Thinking,  Hetland (et al, 2007), é apresentada a perspectiva da sala 

de aula de Artes Visuais, pensada como 1estúdio, não entendida como comparação, 

mas sim, em articulação. Sendo que em ambos os espaços (aparentemente 

distantes) desenvolvem-se procedimentos metodológicos semelhantes: 

apresentação de proposta de trabalho, onde o professor desenvolve explicação 

teórica, fornecendo exemplos e apresentando referências; seguindo apresenta 

proposta para desenvolvimento de trabalho prática individual ou coletivo; gera 

demostrarão e exemplos de outros trabalhos similares, por fim, há uma pausa ou 

elemento para a discussão pautado no fazer gerando criticidade e reflexão ao 

processo de trabalho e formas de ensino de arte, vinculado a prática artística.  

                                                 
1 Neste caso entende-se como ateliê. 
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Neste sentido, a prática de estúdio gera persistência, capacidade espacial, 

expressividade, capacidade de observação e reflexão e propensão para pensar além 

do que é concreto ou real. Surge articulação com o desenvolvimento da 

subjetividade ao passo da tessitura do estudo de materiais e técnicas (tidas como 

ferramentas). Em articulação pensa-se o espaço da sala de aula como gerador 

similar ao estúdio, em consonância com possibilidades para o ensino/aprendizagem 

em Artes Visuais. 

Desta forma, Arte e Arte Educação ancoram-se sobre conjuntos de práticas que 

envolvem o saber fazer, a auto-reflexão, o contexto sociocultural e abordagens 

históricas, que envolvem a prática pedagógica e a prática artística, como 

procedimentos de um processo criativo evidenciado pela construção sistemática de 

experiências. 

A formação do professor de artes visuais perpassa por um sujeito artistaprofessor 

(compreendemos que a pesquisa está implícita e inerente ao trabalho docente),  

pensando no processo de ensino e aprendizagem cotidiano, ultrapassando o limite 

entre o pessoal e o profissional. A prática reflexiva diária, pode levar a 

procedimentos que partem deste a concepção de diários, mapas, ou investigações 

que investigam problemas educativos por meio da criação artística, utilizando 

linguagens artísticas e não apenas evidenciando estudos de caso, ou pesquisas 

quantitativas. 

Refletir (e produzir) sobre propostas de ensino/aprendizagem que relacionem teoria 

e prática é relevante para conectar a subjetividade da prática docente e o próprio 

processo de formação docente, usando o espaço do ateliê híbrido, como eixo e 

cartografia como meio de metodologia ou caminho a ser percorrido como 

possibilidade de trabalho. Conforme Kastrup e Passos (2013), a cartografia é um 

modo de construir uma realidade a partir daquela que já existe usando o coletivo, os 

processos subjetivos e a transversalidade da própria temática e si, sendo assim, 

cria-se a possibilidade de estudar as relações entre a educação e o 

espaço/lugar/tempo do ateliê de arte. Os usos da cartografia e da narrativa, 
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pensando a subjetividade, podem permitir agregar conceitos e perspectivas ao 

estudo sobre o ateliê e suas implicações pedagógicas. 

A cartografia e o lugar do ateliê completam-se, compondo uma narrativa que condiz 

com a característica de um professor que também pensa na pesquisa e em uma 

produção artística, mas ambas vinculadas com a sua prática docente, seja no 

espaço das oficinas, laboratórios, escolas, ensino formal ou não, até as Galerias e 

Museus, poderá ser vista como um caminho para um ensino de arte em consonância 

com a contemporaneidade. 

O termo artistaprofessor foi usado inicialmente por George Wallis, em meados do 

século dezenove, e vem sendo construído desde então, um retrato pedagógico da 

identidade associado ao termo. Uma rede de empreendimentos foi desenvolvida 

para entender o processo de pensamento que discute o artista/professor, que é um 

processo conceitual de aplicar um modo artístico e estético de pensar o ensino. Este 

aspecto central do artistaprofessor pode até atrair semelhanças ao movimento em 

Grã Bretanha do ensino de desenho e a fundação da Bauhaus na Alemanha, no 

entanto, compreende-se também o  formato artístico no planejamento do professor e 

na forma de ministrar aulas, percebemos no qual as atividades de estúdio do artista, 

oriundos destas Escolas, transferiam a metodologias pedagógicas e práticas, o eixo 

central do ensino/aprendizagem em Arte e posteriormente, tendências que 

estenderam-se a criação do Black Mountain College nos Estados Unidos. 

Tendências que perpassam a prática artística de artistas como Paul Klee, Josef 

Albers, Hans Hoffman até Joseph Beuys, dentre outros, em diferentes momentos e 

contextos históricos.  

No entanto, pondera-se, de acordo com Duve (2012), que Dewey baseou seus 

projetos na criatividade e não na tradição, assim não se trata de repetir ou usar um 

modelo pedagógico da Bauhaus, ou algo similar a belas artes, ou mesmo 

acadêmico. Mas é inevitável não negar que estes modelos  contaminam-se entre si 

e que na grande parte dos currículos de Artes Visuais, ainda há uma evidência em 

transpor estes modelos. No entanto o que buscamos com o a pesquisa e os estudos 

do Estúdio de Pintura Apotheke, não é um ensino pautado na reprodução ou na 
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simples competência técnica de um fazer, mas sim a desconstrução de modelos 

onde poderá ser possível uma invenção de outras práticas  alicerçada pelo 

conhecimento. Neste caso o estudo de técnicas e textos teóricos, amparam  

reflexões sobre a prática artística, bem como, na potência de um planejamento de 

aula. Assim, finalmente, sobre o ensino/aprendizagem e o processo da construção 

do conhecimento do objeto pintura/educação, ancora-se a experiência que atravessa 

o sujeito, em meio a percepção de sua subjetividade, como artistaprofessor, 

conforme o pensamento de Dewey (2010). 

Informações e imagens sobre o Grupo de Estudos (UDESC) Estúdio de Pintura 

Apotheke, disponível em: https://www.facebook.com/pages/Estúdio-de-pintura-

Apotheke 
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