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RESUMO 
Este escrito faz parte da pesquisa realizada no Mestrado em Artes Visuais, pela 
Universidade Federal de Pelotas. A pesquisa, que foi construída no meio do meu percurso 
docente, se configurou na narrativa conforme Josso, ao trazer situações da sala de aula 
perpassadas pela arte contemporânea. Nesse trajeto, discuti sobre o cotidiano revisto a 
partir de Certeau, bem como a experiência estética da forma proposta por Dewey. Por sua 
afinidade com o cotidiano, a arte contemporânea propõe outro uso para o ordinário, por 
conseguinte, sua presença em sala de aula, pode ajudar a debater e evidenciar ações que 
estão misturadas à existência. 
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ABSTRACT 
This written is part of the research conducted in the Masters in Visual Arts, at the Federal 
University of Pelotas. The research, which was built in the middle of my teaching career, was 
set in the narrative by Josso and brought classroom situations pervaded by contemporary 
art. In this way it was discussed about the revised everyday practices by Certeau, as well as 
the aesthetic experience of the form proposed by Dewey. For its affinity with the everyday, 
contemporary art discusses another use for the ordinary, so its presence in the classroom, 
can help discuss and highlight actions that are mixed into existence. 
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Este texto aborda a arte contemporânea em sala de aula e o seu enfoque no 

cotidiano. O trabalho traz um recorte da pesquisa realizada no Mestrado em Artes 

Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, concluído no ano de 2015, com 

orientação da Professora Doutora Ursula Rosa da Silva, em que foi tratado a 

respeito da arte contemporânea e sua possibilidade de ligação com as realidades 

experimentadas pelos alunos.  

A prática docente me conduziu a essa pesquisa e surgiu a partir de uma saída com 

a turma de alunos pelos arredores da Escola Estadual de Ensino Médio Frei Plácido 

em Bagé – RS. Desse deslocamento resultaram discursos, refletidos em imagens, 

as quais traziam um olhar diferenciado para o entorno, fator que me levou a 

continuar o trabalho no ano subsequente. De tal modo, no ano que se seguiu, outros 

percursos pelas cercanias da Escola se efetivaram trazendo consigo olhares que 

possibilitaram relatos como o realizado por um aluno. Esse, ao lançar seu olhar 

sobre as vegetações intrusas que insistem em brotar através das paredes das casas 

– registradas pelo referido aluno através de fotografias – o fez narrar, na 

apresentação do trabalho, que as árvores do outono de Bagé não seriam mais vistas 

do mesmo modo. Ressalto ainda a investigação implementada por uma aluna, em 

torno de um chinelo encontrado, para o qual dispensou um tempo expandido. Tempo 

alargado visto que a mesma saiu a procura do outro pé, o qual foi localizado, por ela, 

em outra saída que efetuamos, gerando questionamentos que a levaram a produzir 

uma série de fotografias a partir desses restos que são deixados nas ruas. As 

perguntas em relação ao trabalho apresentado pela aluna foram estendidas por 

parte dos colegas durante sua apresentação em sala de aula. Abro parênteses para 

arguir que saídas da sala de aula fizeram – e fazem – parte do meu planejamento, 

quer se tratassem de visitas a espaços expositivos de arte ou simplesmente sair, 

tendo a rua, na sua riqueza, como fonte.  Vejo tais ações como possibilidades de 

alargamento do olhar. 

A pesquisa se baseou na narrativa da maneira proposta por Josso (2010) visto que 

foi eleita como construção de um caminho e foi erigida no meio do meu percurso 

como refere Lancri (2002), não apartada e vista por fora, porém dentro das próprias 

questões que o exercício docente suscitava. Dentre essas questões a arte 
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contemporânea, em suas inúmeras manifestações, se apresentou como importante 

foco de discussão e de ligação com o cotidiano. 

A sala de aula ao ser pensada como espaço que favoreça o contato com o que é 

produzido pelos artistas contemporâneos pode oportunizar um elo com o que é feito 

no dia a dia. Dewey (2010) argumenta que os acontecimentos comezinhos são os 

quais menos aspiramos refletir. Vejo na arte contemporânea, através do proposto 

por um número significativo de artistas, essa proximidade com o ordinário. 

Assim, o trabalho em sala de aula em que a arte contemporânea se faz presente 

pode ser mediador ao fazer a aproximação com o ordinário, do mesmo modo que o 

ordinário pode servir de aproximação com essa arte que parece distante do que se 

denomina arte, justamente pelos referenciais que a maioria dispõe que remetem, 

quiçá, à arte moderna os quais julga reconhecíveis. 

A arte contemporânea não se oferece dentro de parâmetros definidos, não há 

modelos em que se afirmar, uma vez que os artistas não se apresentam trazendo 

questões de estilo. De acordo com Belting (2012) o estilo servia para balizar 

determinados acontecimentos a partir de determinados parâmetros. As obras eram 

realizadas e os artistas estandartizados em movimentos que os representavam. Ora, 

os artistas contemporâneos produzem suas obras desenvolvendo pesquisas que 

partem de pressupostos pessoais e não têm a preocupação com um estilo ditado de 

fora, todavia, dentro das próprias questões que a prática vai apresentando. 

Ao acercar-se do cotidiano e lidar com aspectos que, no mais das vezes, aportam 

para demandas referentes a problemas de apresentação muito mais que de 

representação, a arte contemporânea desmitifica a arte como atributo de pessoas 

especiais. É evidente que há um circuito da arte, em que circulam artistas aceitos 

por um mercado, que alimenta e envolve a sociedade como um todo. Porém, o que 

não se pode negar é a possibilidade que a arte contemporânea aponta para a 

discussão, na medida em que foge da unanimidade. Essa discussão é que deve 

emergir. 

Há nessas produções uma profusão de referenciais e de formas de apresentação, 

que lidam com demandas que ultrapassam a materialidade da obra. Desse modo as 
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provocações, com as quais a arte contemporânea nos envolve, oferecem um campo 

amplo de pesquisa. 

Penso que, ao proporcionar o contato e o debate sobre a arte contemporânea, o 

professor aproxima questionamentos que fazem parte do dia a dia dos alunos e, 

ajuda a evidenciar situações que podem passar despercebidas, entretanto, um olhar 

mais atento, pode auxiliar a desvelar. Nesse contexto, minhas proposições advêm 

do cotidiano, dispensando uma mirada mais vigilante para os pequenos detalhes, 

que em muitos momentos são ignorados. Trazer tais situações para sala de aula 

favorece a problematização para o que é não visto, contudo, é presença sorrateira 

em nosso dia a dia. 

Desse modo, nessa pesquisa, investiguei sobre a arte contemporânea e sua 

disponibilidade em lidar com o cotidiano e esse ser transformado em experiência 

estética pelas ações propostas em sala de aula. Conforme remete Dewey (2010), o 

material da arte pode ser extraído de qualquer veio. Não há o que não possa ser 

usado, trata-se do como, conforme aborda Certeau (2009). 

Bourriaud (2009, p.13) interroga, ao tratar a respeito de artistas contemporâneos, 

que ao invés de se aterem à inovação estariam compelidos em “[...] como produzir 

singularidades, como elaborar sentidos a partir dessa massa caótica de objetos, de 

nomes próprios e de referências que constituem nosso cotidiano”? Compactuo com 

seu argumento porque percebo a fecundidade do cotidiano. Portanto, as ações que 

dele provêm não são somente comentários, visto que são vívidas. 

Atos que passam ao largo, no entanto, o olhar do artista os valida ao retirá-los de 

sua condição de esquecimento. De tal modo, os acontecimentos mais simples 

tornam-se visíveis sob outros pontos de vista e deles podemos fazer outro uso 

conforme propõe Certeau (2009). 

Após essas exposições, apresento registros de uma proposta – na pesquisa 

denomino de o cotidiano próximo revisitado – que foi oportunizada em sala de aula, 

com alunos da 8ª série1 do ensino fundamental em que o cotidiano esteve junto aos 

processos e nele e com ele foram constituídas vinculações de outra ordem. Reitero 

que essa turma foi acompanhada por mim desde a 6ª série e durante todo o 
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percurso foi proporcionado o contato com arte contemporânea, seja através de 

visitas a exposições ou através do auxílio de outros meios tais como as 

disponibilidades da rede mundial de computadores. 

Por esse viés, o cotidiano serviu de guia e as indagações em seu entorno se 

efetivaram. Com tal desígnio, solicitei que registrassem atividades que eram 

realizadas, diariamente, independente de por elas terem apreço ou não.  No entanto, 

deveriam destinar-lhes uma atenção pormenorizada. O objetivo é que olhassem 

para tais ações costumeiras, as quais não são destacadas, mas estão presentes nas 

suas vidas. Assim, eles se tornariam observadores imediatos de suas ações. Em um 

momento de seu texto Certeau (2009, p. 48) refere-se ao leitor como voyeur na 

sociedade de espetáculo, uma vez que, nesta situação, haveria uma exacerbação 

do ato de ler efetuado por um consumidor passivo. Ao contrário, os alunos, ao 

realizarem uma leitura de seu cotidiano, estariam dedicando-lhe um olhar, porém 

ativo, uma vez que estariam agindo e refletindo simultaneamente sobre sua atuação. 

O cotidiano foi trazido para ser pensado e revisto. 

Nesse intuito, o quefazer foi articulado considerando que os registros poderiam ser 

de forma escrita, através de um diário ou da maneira que mais lhes favorecessem. 

No correr apresento uma pesquisa que foi desenvolvida, no âmbito dessa proposta, 

a partir do enfoque de um aluno. O trabalho traz a mesa de refeições e o olhar 

lançado para o prato em momentos distintos (Figuras 1, 2 e 3). 
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Fig. 1 –  cotidiano anômalo 2, 2014 

Fonte: Fotografia de aluno da 8ª série 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 – cotidiano anômalo 4, 2014 
Fonte: Fotografia de aluno da 8ª série 
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Fig. 3 – cotidiano anômalo 5. 2014 
Fonte: Fotografia de aluno da 8ª série 

 

Nesse trabalho que apresenta o prato, como ponto central (Figuras 1, 2 e 3), 

respectivamente correspondendo a cotidiano anômalo 2, cotidiano anômalo 4 e 

cotidiano anômalo 5, apreendo que o mesmo denota uma preocupação com a 

organização do espaço. As fotografias foram feitas de maneira que cada uma delas 

evidenciasse um dia de ação. De acordo com seu relato ele não fotografou a 

comida, mas o que comeu. No momento em que apresentou as imagens, perguntei-

lhe sobre o prato vazio (Figura 2). Disse-me que não lembrava o que havia comido e 

pediu ajuda para a mãe, que, também, não lembrava. Daí o prato vazio. Cheio e 

vazio, em que memórias foram acionadas por essas naturezas-mortas. 

Bourriaud (2009) refere-se a artistas, que fazem do ato de cozinhar, ações artísticas. 

Através dessas ações, estabelecem novas ligações entre as atividades artísticas e 

as atividades mais triviais do ser humano. Do mesmo modo que o referido pelo 

autor, considero que, nessa ação do aluno, registrada na série cotidiano anômalo, 

há a experiência de negociação entre essas duas instâncias. 

No momento, creio ser oportuno apresentar o depoimento do aluno a respeito da 

construção do trabalho: 

Fiz várias fotos com o tema comida. Todas as fotos representam 
almoços que ocorreram. [...] há um diferencial em todas elas [...] a 
comida [...] crua. Isso em qualquer ocasião seria muito estranho, pois 
ao sentar na mesa para almoçar, você espera ver uma comida no 
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prato, boa, cheirosa [...] e não crua. Por isso o tema da comida crua 
me chamou a atenção [...]. Nunca parei para pensar e refletir que a 
comida que está ali no prato pronta e temperada, antes era crua. [...] 
encenei esse almoço de um modo anômalo. Outra questão desta 
série é o nome ‘cotidiano anômalo’ [...] quis fazer com que o título da 
série também fosse [...] para dar o ar estranho ao trabalho [...].  

 

Charlotte Cotton (2010, p. 126) ao abordar sobre Orvalhado (Figura 4), obra de 

Tracey Baran, reitera que: “Essa imagem depende de compreendermos que 

estamos olhando para uma composição criada conforme os cânones da natureza-

morta, composição encontrada no âmbito da vida diária”. Orvalhado apresenta um 

copo, com um resto de líquido, rente a uma janela, cuja luz o ilumina. O recipiente 

ainda preserva umidade pelo lado de fora denotando seu uso recente.  

 

 

 
Fig. 4 –  BARAN, Tracey. Dewy 2000. 

Fonte: Disponível em: 
< https://msuphotoresources.wordpress.com/2011/10/26/tracey-baran/>. 

Acesso em: 07 mar. 2015. 
 
 

Se a fotografia de Tracey apresentada por Cotton nos remete ao que passou, 

trazendo o vestígio da presença humana, na série cotidiano anômalo (Figuras 01 e 

03), ao contrário, os alimentos que geraram a imagem permanecem em sua 

condição de devir uma vez que se apresentam crus. Em tais imagens, somos 

confrontados com o cotidiano, mas não de forma habitual. O que confunde é, talvez, 

a sua pitada de humor ao trazer para a mesa a comida cuidadosamente servida, no 

https://msuphotoresources.wordpress.com/2011/10/26/tracey-baran/
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entanto crua. Ou ainda, o prato vazio (Figura 2) sem o menor sinal de uso, 

funcionando como metáfora para o esquecimento. 

“Daniel Spoerri mostra a poesia dos restos de mesa [...]”, são essas as palavras de 

Bourriaud (2009, p. 23) em relação às sobras apresentadas por Daniel Spoerri 

(Figura 5). Artista do novo realismo francês, Spoerri compôs suas naturezas-mortas, 

deixando os vestígios das ações efetivadas, os restos, as migalhas. Ao observar o 

trabalho cotidiano anômalo, percebo a poesia, não com os restos, mas com o que 

ainda não se deu. 

 

 
Fig. 5 –  SPOERRI, Daniel. Tableau-piège. 

Fonte: Disponível em: < http://contemporart.voila.net/spoerri.htm>. 
Acesso em: 07 mar. 2015. 

 

Os atos que foram tratados, e aqui explanados, se fizeram necessários para trazer 

as referências ao cotidiano, bem como as alterações provocadas na percepção dos 

fatos corriqueiros. Esse cotidiano como maneira ordinária de se envolver com as 

coisas do mundo (CERTEAU, 2009) foi manifesto e revisto de variadas maneiras, 

nos trabalhos apresentados. 

O aluno ao dedicar esse tempo e parar prestando atenção a um aspecto de seu 

cotidiano o fez percebê-lo de outro modo. O cuidado na elaboração do trabalho, a 
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preocupação em nomeá-lo, o registro escrito sobre a experiência, constituem etapas 

que foram incentivadas como componentes importantes do processo de trabalho. 

Destaco tais ações como exercício do pensamento. Esse pensamento como 

exercício da forma proposta por Silva (2011), em seu texto sobre o ensino da 

filosofia, está efetivado nas ações do aluno. De acordo com Silva (2011), o ato de 

pensar não decorre de um procedimento que se prevê de antemão, no entanto, se 

efetiva na ação diante e com o que nos cerca. 

Desse modo, o olhar do aluno andou à procura pela casa em busca do uso do 

disponível, contudo não acessível sem uma investigação mais demorada. Suas 

ações estiveram perpassadas pela experiência estética como aventada por Dewey 

(2010), visto que o modo de percepção foi alterado, conforme registram o 

depoimento e, especialmente, as imagens produzidas. 

 

Notas 
 
1 Esta foi a última turma do ensino fundamental de oito anos na Escola Estadual de Ensino Médio Frei Plácido, 
em Bagé – RS. 
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