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RESUMO 
Este artigo apresenta relações estabelecidas entre uma pesquisa sobre concepção e 
criação de materiais didáticos e objetos de aprendizagem para o ensino de artes visuais, o 
pensamento utópico e a ideia de criação de materiais como poética. São utilizados os 
conceitos de objetos propositores, professor propositor e professor DJ. Para fundamentar a 
pesquisa são referências principais os pensamentos de Miriam Celeste Martins, Ernst Bloch 
e María Acaso. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
ensino de artes visuais; pensamento utópico; objetos propositores; professor propositor; 
professor DJ. 
 
 
ABSTRACT  
This paper presents relations between research on design and creation of teaching materials 
and learning objects for visual arts education, the utopian thought and the idea of creating 
materials as poetics. The concepts of proposer objects, proposer teacher and DJ teacher are 
used. In order to support the research, the key references are the thoughts of Miriam Celeste 
Martins, Ernst Bloch and María Acaso. 
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Introdução 

Este artigo apresenta um trabalho que articula ensino, pesquisa e extensão junto à 

formação inicial de professores de artes visuais, na construção e avaliação de 

materiais didáticos ou objetos de aprendizagem para o ensino-aprendizagem de 

artes visuais na Educação Básica. Relaciona-se à pesquisa teórico-prática a ideia de 

professor pesquisador e propositor, compromissado com a construção de propostas 

e materiais poéticos, no sentido de utilizar-se dos mesmos meios de produção 

poética, artística e estética que são utilizados em produções artísticas e visuais na 

contemporaneidade, para elaborar seus materiais de trabalho com o componente 

curricular de artes visuais. 

Um ativador da pesquisa e da ação poética do professor, para pensar o trabalho 

docente neste campo, no contexto contemporâneo, pode ser o pensamento utópico. 

A ideia de utopia, aqui presente, tem o sentido de envolver e mobilizar um 

pensamento que não se conforma com o que está posto, instituído –  neste contexto, 

transposto para o fazer docente e o trabalho escolar. O pensamento utópico carrega 

consigo a força de apontar para a necessidade de encontrar e/ou de abrir brechas 

por onde possa se infiltrar outro modo de constituir-se – neste caso, constituir-se 

professor, para outro modo de ser estudante e de, ambos, vivenciarem situações de 

aprendizagem e de compartilhamento de experiências significativas.  

Não se pode perder de vista, também, junto à potência do pensamento utópico, a 

potência criadora presente na própria produção artística, contemporânea, vivida no 

aqui e agora, que trata de questões que dizem respeito ao que está aí, no cotidiano, 

que faz parte da vida de estudantes, de professores, de pais e mães, de gestores, 

da comunidade escolar como um todo, inserida no laço social. A arte de outros 

tempos também tem potência para abrir novas possibilidades de pensamento e de 

atuação sobre o presente. Relaciona-se com a arte do presente. O ato criativo é 

atemporal e permanece com a força instituinte, atuante na constituição de obras e 

manifestações poéticas. De acordo com Ernst Bloch, “cada obra artística e cada 

filosofia tiveram e ainda têm uma janela utópica onde se inscreve uma paisagem que 

apenas e permanentemente se esboça... (BLOCH apud VERNER, 2000, p.175). O 

que move o pensamento utópico é uma força instauradora da ordem do “ainda não”. 
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Ele se manifesta no discurso ficcional – e no ato criativo. O ato criativo tem a força 

de abrir brechas e criar novos sentidos. 

Há que considerar-se que na criação de objetos propositores e de proposições de 

aprendizagem em artes visuais, nesta perspectiva, a dimensão do pensamento 

utópico, presente no ato criativo, é também atuante. Trabalhar com Ensino de Arte 

pressupõe criar brechas. Exige transpor concepções cristalizadas historicamente e 

propor alternativas para o cotidiano escolar. Os materiais de trabalho são tão 

importantes neste processo como o são os sujeitos envolvidos. O conceito de 

objetos propositores poéticos surge, neste sentido, para apoiar a busca por meios e 

recursos que se articulem neste contexto, dando suporte às ações e ao pensamento 

próprios do fazer poético, nosso objeto de estudo. 

Também compõe esta reflexão a ideia de professor como DJ, com a contribuição de 

María Acaso, que concebe o professor como criador, como produtor cultural e como 

artista. Criamos a partir de ideias de outros, tendo à disposição toda a produção 

artística e cultural anterior ao século XXI, e a atual, como um manancial para a 

recriação em nosso trabalho, de modo que operamos como um DJ, remixando 

ideias, objetos, conhecimentos e materiais. 

Este artigo apresenta os conceitos orientadores da investigação e reflexões dela 

advindas. Resultados práticos foram apresentados no 24º Encontro Nacional da 

ANPAP, em 2015, e podem ser vistos nos Anais publicados. 

Projetos e objetos 

A questão da produção de objetos propositores ou materiais didáticos para o Ensino 

de Artes Visuais vem sendo objeto de estudo da pesquisa intitulada Criação de 

objetos de aprendizagem para o ensino de artes visuais: processos de construção, 

uso e avaliação, desde 2013. O tema já está em estudo desde projeto anterior, 

desenvolvido entre 2009 e 2012, intitulado Objetos virtuais de aprendizagem: 

possibilidades para a educação em artes visuais. Os principais objetivos da pesquisa 

atual são: promover a reflexão sobre processos de educação em artes visuais, 

intermediados por objetos de aprendizagem, estimulando a pesquisa e a 

produção/criação de materiais pedagógicos para o ensino de artes; contribuir para a 
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formação inicial e continuada de professores e educadores e promover o estudo de 

recursos que auxiliem na produção de materiais didáticos, com e sem uso de 

tecnologias. 

Este projeto de pesquisa está ligado ao projeto de extensão Núcleo de criação de 

objetos de aprendizagem para artes visuais – NOA, existente desde 2012, e que 

reúne um grupo de estudantes de graduação de Licenciatura em Artes Visuais, e 

outros interessados, com o objetivo de produzir materiais educativos e jogos para o 

ensino de artes visuais, trabalhar com a formação de educadores interessados em 

produzir e utilizar este tipo de material e refletir sobre a importância da presença de 

materiais didáticos e objetos de aprendizagem em diversos contextos educativos, 

ligados às artes visuais. 

Estes projetos foram elaborados considerando-se que há necessidade de um maior 

desenvolvimento de pesquisa neste campo, abarcando o que diz respeito a modos 

de aprendizagem intermediados por materiais educativos, especialmente elaborados 

para este fim, com autoria de professores pesquisadores, na e para a área de 

Ensino de Artes Visuais.  

Partimos do pressuposto de que os materiais de uso em situações de aprendizagem 

podem contribuir, e muito, para a interação dos aprendizes entre si e com os 

conhecimentos. Mas, para isso, precisam ser cuidadosamente planejados, por 

educadores que conheçam tanto a área de saber, quanto os aspectos relativos à 

prática docente, aos modos de aprender e aos modos de produção artística e visual 

de nosso tempo. 

A função geral de mediação e as funções específicas que podem 
cumprir os materiais indicam a sua relevância no processo de ensino 
e aprendizagem, entre outras coisas porque podem chegar a 
condicionar as características de muitas variáveis que se inter-
relacionam no espaço da aula e, por vezes, se constitui no elemento 
mais relevante na configuração do ambiente pedagógico. 
(PARCERISA ARAN, apud TROJAN e RODRÌGUEZ, 2008, p. 55) 

Os materiais de trabalho, comumente denominados de materiais didáticos, 

assumem um papel central nos processos de aprendizagem, pois possibilitam uma 

forma de relação mais participativa e interativa do aprendiz com os elementos a 
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conhecer. Desta forma, alguns autores se referem a estes materiais como 

mediadores entre o estudante e o conteúdo a aprender. 

Os materiais didáticos, em geral, cumprem a função básica e 
essencial de mediação no processo de ensino e aprendizagem, 
constituem-se em meio e instrumento através do qual o 
conhecimento é organizado, estruturado e apresentado pelo 
professor ao aluno. Esta função geral, segundo Parcerisa, se 
desmembra em diversas funções específicas: inovadora, motivadora, 
estruturadora da realidade que é apresentada, configuradora da 
relação do aluno com o conteúdo, controladora dos conteúdos a 
ensinar, solicitadora de ação, comunicativa, formativa ou 
estritamente didática, de depositária de um método e de produto de 
consumo (em geral obrigatório e distribuído em regime oligárquico). 
(PARCERISA ARAN apud TROJAN e RODRÌGUEZ, 2008, p. 55) 

Todo material carrega, em si, porém, uma concepção de aprendizagem e, por si só, 

ensina sobre um modo de aprender. A forma de ser do material determina a forma 

de ação, de interação e de participação, ou não, do aprendiz. De uma forma ou de 

outra, os materiais de trabalho estarão determinando o que ocorrerá durante uma 

experiência ou situação de aprendizagem e, afinal de contas, se ela ocorrerá ou não. 

Assim sendo, nos preocupa e ocupa, em nossa pesquisa, pensar não só na 

constituição do material pedagógico ou didático em si, mas também na relação que 

mantém com uma forma de conceber ensino e aprendizagem, em geral e, em nosso 

caso, com foco no Ensino de Artes Visuais. 

De acordo com Trojan e Rodríguez (2008) e também com investigações realizadas 

no decorrer da pesquisa, apesar de a legislação educacional e os documentos 

normativos e orientadores da educação nacional (Constituição Brasileira, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN, Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN e Plano Nacional do Livro 

Didático – PNLD, por exemplo) apontarem para a necessidade e importância dos 

recursos didáticos e materiais de suporte para a aprendizagem, não há indicações 

claras e precisas sobre seu uso e forma – a não ser sobre o uso de livros didáticos, 

pelo PNLD.  

A Constituição prevê a manutenção de programas suplementares de material 

didático-escolar para atendimento ao educando, como dever do Estado; a LDBEN 

aponta para a necessidade de recursos materiais ou educativos nos diferentes 

componentes da Educação Básica; os PCN e as DCN indicam a necessidade de 
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contar com materiais de qualidade, atualizados e diversificados. Mas nenhum destes 

documentos explicita que tipo de materiais e de que forma devem ser usados, muito 

menos que conceito de material didático estão utilizando. O PNLD é um Programa 

que tem como meta a distribuição de livros didáticos para as escolas públicas, 

atendendo a diversos componentes curriculares, sendo que o Ensino de Artes 

somente foi contemplado pelo Programa a partir de 2015. Assim sendo, o único tipo 

de material referido claramente e que conta com uma política nacional de avaliação 

e distribuição, é o livro didático – uma das possibilidades de existência de material 

didático. 

Os mesmos autores acima referidos (TROJAN e RODRÍGUEZ, 2008) constatam que 

os PCN Arte, para os diversos níveis de ensino, apesar de mencionarem alguns 

tipos de materiais que podem ser utilizados, como imagens, textos, vídeos e 

revistas, não fazem menção à possibilidade de os próprios professores criarem seus 

materiais de trabalho. Esta produção seria mais contextualizada em cada realidade 

escolar e teria um custo mais acessível, considerando-se o alto custo de livros e 

revistas especializadas. Apontam também para a necessidade de haver condições 

previstas pelo sistema educacional, de os professores elaborarem seus materiais no 

espaço e tempo de trabalho, bem como de terem suporte para organizar 

estrategicamente seus materiais e estudarem referências teóricas para a elaboração 

de seus planos de trabalho, de maneira geral, onde se insere a criação e uso de 

materiais. 

A observação direta da realidade escolar, no que concerne à concepção e uso de 

materiais didáticos para o ensino de Artes Visuais, corroborada por estudos como o 

apresentado no artigo Os PCNs e os Materiais Didáticos para o Ensino da Arte: o 

que propõem? (TROJAN e RODRÍGUEZ, 2008) – e até a falta de estudos nesta 

área, nos levou a buscar um conceito que pudesse conduzir nossa pesquisa, no 

sentido de fomentar a criação de materiais pelos próprios docentes e cujo aporte 

teórico conduzisse a uma forma diferenciada de conceber e construir materiais de 

trabalho para esta área. 

Docência e criação de materiais como poética  
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A busca por uma ideia diferenciada sobre material didático, implicando uma forma 

alternativa de pensar e produzir materiais de trabalho para a aprendizagem em artes 

visuais, conectada com o próprio campo de conhecimento, nos fez chegar ao 

conceito de objetos propositores, ligado ao conceito de professor propositor, 

utilizado e referido por Mirian Celeste Martins e um grupo de alunos do Curso de 

Pós-Graduação do Instituto de Artes da UNESP (MARTINS, 2005).  

Este conceito é apresentado em um capítulo do livro Mediação: provocações 

estéticas, de 2005, junto ao resultado de elaboração prática de materiais para a 

aprendizagem em artes visuais, envolvendo diferentes níveis e modalidades de 

ensino. 

Objetos propositores são entendidos como “suporte, aberto e múltiplo, para o 

desafio de promover encontros significativos com a arte e a cultura” (MARTINS, 

2005, p.94). O grupo encontrou fundamentação para a utilização deste termo para 

designar suas criações, no trabalho de Lygia Clark, que em determinado momento 

de sua trajetória, na década de 70, passou a se denominar como propositora e não 

mais como artista. Sua atuação direcionou-se para a produção de objetos 

relacionais (figura 1), que não mais se destinavam à apreciação, mas, sim, à 

vivência de experiências, com a participação e interação entre público e obra. O 

público é que faz a obra, que se torna um acontecimento. A obra só acontece com a 

participação do público, que também se torna o autor. A artista/propositora propõe, 

mas a experiência é de quem realiza a proposição. 

 
Fig. 1 – Objeto relacional de Lygia Clark. Exposição Lygia Clark: The Abandonment of Art,  

1948–1988, realizada no MOMA, de 10 de maio a 24 de agosto de 2014. 
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Fonte: <http://casavogue.globo.com/MostrasExpos/Arte/noticia/2014/05/expo-historica-de-lygia-clark-
no-moma.html> 

 
Estas ideias, de participação, experiência ativa e autoria de sua própria 

aprendizagem, estão presentes no que concebemos como material didático, a partir 

desta óptica. Os objetos propositores possibilitarão que cada um tenha uma 

experiência de aprendizagem singular, em que nada está previamente definido como 

possibilidade única. Na interação com os objetos e com os outros que 

compartilharem da experiência, cada um constrói alguma coisa, como autor de sua 

trajetória pessoal de aprendizagem. 

Os objetos propositores serão objetos que possam realizar a mediação entre o 

conhecimento e os sujeitos, de forma a incluir a imaginação, a fantasia e a 

capacidade criadora de cada um. Cada sujeito será provocado, por meio deles, a 

superar desafios e a ampliar suas referências estéticas, artísticas e outras que 

poderão se relacionar com a experiência em questão: éticas, filosóficas, políticas… 

Um objeto propositor não será condicionador da experiência, mas oportunizará o 

surgimento do novo, do inusitado, do ainda impensado, da contribuição de cada um. 

O conhecimento é um constructo cultural e social. Está sempre em movimento. Não 

se fecha em paradigmas únicos. Cada sujeito, ao interagir com o conhecimento, seja 

em que área for, estará também interferindo no próprio conhecimento 

(HERNÁNDEZ, p.105–108).  

Um outro conceito, ligado ao de objetos propositores, como já referido, e que nos 

interessa, é o de professor propositor. É importante considerar que a criação de 

objetos propositores demanda alguém interessado em propor situações de 

aprendizagem, proporcionando aos que as vivenciarem, experiências diferenciadas 

e únicas. A concepção de professor ou de professora, neste sentido, também se 

transforma, em relação ao que tradicionalmente é atribuído a essa função. O 

professor propositor será o mediador e o curador daquilo com o qual os estudantes 

entrarão em contato e fará as provocações necessárias para que este encontro seja 

produtivo. O professor propositor criará percursos de aprendizagem, que serão 

percorridos em conjunto. As experiências serão compartilhadas, assim como 

acontece com as proposições artísticas, em que somos convidados a construir e 

compartilhar experiências. 
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Lygia Clark nos alimenta com suas ideias em que a arte é 
propositora, nos convida a fluxos de criação. Outros artistas também 
são propositores e nos apresentam a Arte não apenas como 
oportunidade de contemplação e sim de interação. Ideias que nutrem 
a concepção de ensino artístico que propõem que o educador passa 
daquele que dá aulas de Arte, para um educador que seja um 
professor propositor. Assim como Lygia Clark, saiba fazer convites 
para percursos poéticos, estéticos e criativos na aprendizagem da 
Arte. Um convite que provoque encontros significativos e 
experiências estéticas e construa conceitos e concepções sobre Arte. 
Um professor propositor que compreenda o seu papel de curador e 
mediador ao selecionar e apresentar patrimônios culturais históricos 
e contemporâneos aos alunos. (UTUARI, 2012, p. 53) 

O professor propositor não “dará aulas”, mas comporá e trilhará percursos de 

aprendizagem com os aprendizes. E também criará materiais para participarem do 

processo de aprender, de forma a que realizem a mediação entre arte, cultura e 

conhecimentos. É importante que o próprio professor viva experiências com arte, 

para poder acompanhar e propor estes percursos junto aos aprendizes. 

Ter experiências significativas com arte, fazer curadoria e criar ações 
mediadoras são desafios colocados hoje para o professor. E quando 
o professor passa da figura que executa aulas de arte para aquele 
que escolhe, arranja e media acervos artísticos com focos em 
conceitos e processos, ele deixa de ser um professor que dá aulas 
de arte para ser um educador que propõe percursos estéticos, 
poéticos, artísticos e educativos. Mas qual a grande diferença? 
Quando damos aulas não sabemos se o outro quer recebê-la. 
Quando convidamos os alunos a uma trajetória o seduzimos a 
compartilhar um processo de ensino e aprendizagem em sistema 
colaborativo. Não estamos à frente da sala de aula e sim ao lado do 
aluno compartilhando descobertas. Nesta concepção de aula de arte 
o professor é um propositor de percursos. (UTUARI, 2012, p. 55–56) 

Os objetos propositores serão, então, entendidos como elementos que farão parte 

de percursos desafiadores, educativos e poéticos. A própria ideia deriva da 

proposição artística. Neste sentido, a atuação do professor também será atuação 

poética, pois estará compondo as situações da maneira como artistas operam, 

quando propõem situações aos participantes. Nessas situações, não se pode prever 

o que exatamente ocorrerá. O conhecimento é aberto à intervenção de cada um, por 

isso o percurso é poético. É poético e é poïético, no sentido de ser não apenas um 

resultado, mas sobretudo um processo, que envolve um modo de pensar e de 

conceber arte, ensino e docência. 
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O termo poïética vem do termo grego poïein, que designa o fazer. Paul Valéry, em 

1937, buscou a palavra para elaborar seu sentido para as produções em poesia. 

Interessava-lhe apontar para a ação de fazer a obra e tudo que nela está implicado, 

mais do que para a obra feita, vista apenas como resultado final. Dizia ele: “É a 

execução do poema que é o poema” (VALÉRY, 2007, p.186). O processo de 

produção da obra, como ato, é que é a obra, portanto. Neste sentido, se poderia 

situar também este fazer, do professor e dos aprendizes, em aulas de artes visuais, 

como processo poïético.  

Pensamento utópico como motor 

Ao conceber a atuação do professor propositor como poética e poïética, e os objetos 

propositores como poéticos, não se pode deixar de referir a dimensão utópica que 

neles está contida. Se, para Bloch, toda obra artística tem em si a ideia de utopia, a 

atuação docente em arte também possui esta dimensão. 

Segundo Ernst Bloch, a utopia é a esfera do desejo, das esperas e 
da esperança, e ela engloba a arte em geral, toda espécie de 
antecipação cultural. A obra de arte nos coloca no limite de 
possibilidades atuais-reais do mundo e da sociedade: ela é, em si 
mesma, abertura de um espaço de manifestação do que ainda não é, 
espaço utópico que Bloch designa como “um laboratório mas 
também uma festa de possibilidades executadas como também de 
alternativas nelas experimentadas. (VERNER, 2000, p. 188)  

A utopia não é, como comumente se ouve, de acordo com o senso comum, algo 

desconectado da realidade e sem uma efetiva força de atuação na sociedade, 

produzindo apenas visões ingênuas ‘inalcançáveis’ e ‘irrealizáveis’. Os grandes 

relatos utópicos sempre apresentaram perspectivas de mudanças radicais nas 

estruturas sociais vigentes no momento em que foram elaborados. Deste modo 

sempre estiveram em desacordo com o tempo presente, colocando-se como crítica à 

ideologia dominante. 

O contato com o pensamento de Ernst Bloch se deu durante pesquisa de Doutorado 

em Artes Visuais, que ocorreu de 2005 a 2009, no Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS, e que resultou na tese intitulada 

Repetição e Transgressão: Dispositivos Poéticos e Potencial Utópico. Aquela 

pesquisa teve como tema a questão da repetição e sua utilização em processos 

artísticos na contemporaneidade, estabelecendo relações entre o pensamento 
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artístico contemporâneo e conceitos advindos dos campos da teoria psicanalítica, da 

filosofia da diferença e do pensamento utópico. A partir deste cruzamento, entre 

poéticas contemporâneas e diferentes aportes teóricos, foi possível problematizar 

certas produções artísticas que operam com a repetição, em seu potencial de 

produção do novo e, ao mesmo tempo, como forma de operar sobre os mecanismos 

de repetição presentes nos modos de viver e de organização sócio-cultural e 

política. Pode-se pensar a repetição em arte como transgressão a partir de suas 

articulações com as possibilidades de produzir rupturas em sistemas ideológicos que 

prezam a repetição do sempre mesmo, que interessa à perpetuação de uma lógica 

de dominação. 

Para Bloch, autor de O Princípio Esperança, e importante referencial teórico da 

pesquisa, todo o pensamento e desenvolvimento do conhecimento no mundo 

ocidental, têm a marca do “dado pronto”. Tudo já está determinado em nossa cultura 

e no nosso modo de organização social. Identidades, valores e juízos são 

padronizados. Diz ele: 

Este mundo, onde ele é compreendido historicamente, é um mundo 
da repetição ou do grande sempre-outra-vez, é um palácio de 
fatalidades, como Leibniz o denominou sem romper com ele. O 
evento torna-se história; o conhecimento, rememoração; a 
festividade, comemoração do que já ocorreu. (BLOCH, 2005, p. 16)  

Sentimos, na instituição escolar, os reflexos dos processos de homogeneização 

social. Nossos estudantes e nós, professores, buscamos alternativas para construir 

subjetividades, articulações coletivas, lutando para considerar as diferenças, a 

multiplicidade e a diversidade que compõem nosso cotidiano. Precisamos insistir, 

diariamente, pela permanência ou pelo despertar de um desejo de vontade criadora. 

Para Bloch a obra de arte tem a força utópica de participar da reconstrução da 

sociedade presente, da transformação da realidade cotidiana. E isto, a partir da 

consciência do ato de vontade criadora. A partir desta consciência é possível criar 

um “não-lugar”, extrapolando a ordem estabelecida. De acordo com Edson Sousa, 

estudioso de Bloch, “o ato criativo adquire necessariamente uma potência crítica e 

de desequilíbrio dos saberes vigentes” (SOUSA, 2008, p. 46). “Criar é abrir 

descontinuidades, interrupções neste fluxo do mesmo” (Ibid., p. 44).  
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A utopia implode qualquer burocracia pela sintonia que tem com o 
fazer poético tanto na sua condição de invenção de novas metáforas 
bem como (e talvez seja este o ponto mais radical) uma suspensão 
de sentido que reativa a imaginação. (SOUSA, 2006, p. 12) 

Sousa entende utopia “como experiência de um fazer; experiência poïética onde a 

forma se encontra, inúmeras vezes, ameaçada pelo informe do amanhã. A utopia 

seria manter o amanhã como informe” (SOUSA, 2008, p.48). Nenhuma utopia, para 

este autor, “pode prescindir de uma prática que é condição mesma de sua 

enunciação. Assim, ela não pode se dizer de todo antes da ação e ao mesmo tempo 

sabemos que esta ação é fundamental para seu conceito” (In: SOUSA, Idem). 

Para Bloch a categoria da esperança é o que vai permitir pensar um futuro que se 

engendra no presente, sendo o ato criativo uma força que pode causar perturbações 

ao instituído e sempre mesmo.  Pela ação criadora se pode construir o que ainda 

não foi pensado, já que, como ele diz, “a aglomeração das coisas havidas obstrui 

totalmente as categorias do futuro” (BLOCH, 2005, p. 180).  

Penso que o trabalho do artista se inscreve nesta categoria, de produtor de utopias, 

assim como o trabalho do professor de artes visuais. O professor propositor 

possibilitará aos aprendizes o exercício do ato produtor de descontinuidades no 

instituído e de abertura para o novo. Os materiais que serão utilizados em situações 

de aprendizagem serão objetos propositores no sentido de proporcionar este 

exercício, abertos a novas experiências e à atribuição de sentidos múltiplos. 

O contemporâneo como fonte – o professor DJ 

O conceito de objetos propositores, como já referido, foi inspirado nas proposições e 

nos objetos relacionais de Lygia Clark. Ela criava maneiras de fazer com que o 

público participasse e/ou executasse o trabalho.  

Na contemporaneidade, entramos em contato com diversas proposições de artistas 

que nos provocam a participar, a fazer parte da obra, a compartilhar a autoria ou até 

a produzir algo. As proposições de Lygia Clark foram pioneiras neste sentido. 

Pensamos que se pode, ainda hoje, buscar referenciais na arte contemporânea para 

alavancar a criação de objetos propositores para situações de aprendizagem, 

buscando aproximar a produção artística contemporânea dos estudantes não só 
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como conteúdo, mas também como fonte para a organização de situações de 

aprendizagem e para a criação e utilização de materiais de trabalho. 

María Acaso, autora do livro rEDUvolution: hacer la REVOLUCIÓN en la 

EDUCACIÓN, aponta para essa forma de pensar o ensino de artes visuais.  Acaso 

propõe que todas as relações escolares sejam transformadas a partir de uma 

mudança nas relações com o espaço, com o tempo, entre as pessoas e os poderes 

instituídos, buscando a criação de experiências e a conexão do que se aprende com 

a realidade dos estudantes (ACASO, 2013). María Acaso vê o professor como um 

DJ. Apropria-se da proposição de Nicolas Bourriaud, que “defende a teoria do artista 

como DJ, um criador que trabalha com o que já foi criado porque ‘todas estas 

práticas artísticas [...] têm em comum o fato de recorrer a formas já produzidas’ ” 

(ACASO, 2013, p. 62). 

Acaso considera o currículo como uma construção cultural subjetiva. Reivindica para 

os professores a condição de criadores, contemporâneos, defendendo que o 

trabalho do professor é cada vez mais próximo do trabalho de um artista. Para ela, 

ensinar é um trabalho altamente intelectual, que “tem a ver com a transformação da 

realidade e a direção na qual esta realidade se transforma tem a ver com o ponto de 

vista que elegemos como docentes. Esta decisão nos situa na brecha entre ser 

docentes reprodutores ou docentes criadores” (ACASO, 2013, p. 59). Percebe-se a 

relação deste pensamento com a ideia de utopia, no sentido de situar a ação 

docente como ato criador e que tem a potência de transformar a realidade, abrindo 

brechas no instituído.  

[...] a criatividade é uma competência necessária para exercer a 
pedagogia [...] no século XXI, quando o conhecimento está aí fora, 
na rede, e nosso papel como professores passa de ser seus 
distribuidores para ser seus geradores: nossa função consiste em 
criar uma descarga elétrica, a meio caminho entre o prazer e o 
abismo, para que os estudantes recuperem a paixão por 
determinados temas e os explorem. Esta ideia de nos convertermos 
em provedores de descargas elétricas nos obriga a ser criativos 
porque será nosso principal objetivo desenhar arquiteturas paralelas 
aos videogames, às séries e à rede. (ACASO, 2013, p. 60; 61) 

O professor DJ recorrerá a todas as formas já produzidas, considerando as práticas 

pedagógicas e as práticas artísticas e culturais, para recriar o currículo e realocá-lo 

em uma nova rede de significações. Isto seria uma ação de reprogramar, ou de 
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remixar. Remixar é criar e não copiar. E há uma infinidade de referências à 

disposição para recriação. 

Em seu trabalho docente, María Acaso recorre às práticas artísticas 

contemporâneas para desenvolver propostas de trabalho colaborativo e participativo. 

Podemos encontrar em seu blog (http://mariaacaso.blogspot.com.br) a menção a um 

dos seus projetos com uma turma de estudantes. Trata-se do VACA – Vehiculado el 

Arte Contemporáneo como Proceso de Aprendizaje, cuja principal proposta é 

transformar a turma em um coletivo artístico que realizaria: uma vídeo-arte, uma 

performance ou uma instalação durante os nove meses de duração do curso 

escolar, integrando os diversos conteúdos do currículo na produção escolhida. 

Coloca que pretenderam, com este trabalho:  

– Empoderar a los estudiantes como productores culturales 
contemporáneos; 
– A la escuela y al museo como espacios legitimadores; 
– Al currículum como obra de arte; 
– Trabajar la idea del arte como proceso; 
– Trabajar la idea de la introducción el arte contemporáneo en el aula 
como contenido y como formato; 
– Reforzar la idea de la creatividad como competencia básica de 
estudiantes y del profesorado, es decir, de la comunidad de 
aprendizaje; 
– Trabajar la idea del traspaso de poder de manera que el profesor 
se vuelve invisible y los estudiantes desarrollan los contenidos, la 
metodología, los tiempos…; 
– Trabajar la metodología del trabajo por proyectos y la 
transdisciplinaridad. (ACASO, 2012, s/p)  

Percebe-se, no breve relato a respeito do processo e dos resultados, no Blog, que 

ocorre uma mudança de paradigma, em relação ao modo tradicional de aula de arte, 

num projeto que se desenvolve entre o artístico e o pedagógico, com a produção de 

diversas ações e criações compreendidas como obra de arte contemporânea. 

Conclusão 

A dimensão utópica faz parte do trabalho do professor. Muito mais do professor de 

Artes Visuais, que tem por objeto de trabalho o ato criativo e as produções poéticas. 

As situações de aprendizagem envolvem experimentar o novo, exercitar o 

impensado, abrir-se ao informe, propor a suspensão de sentidos e a transposição do 

“dado-pronto”. São laboratório e “festa de possibilidades”!  

http://mariaacaso.blogspot.com.br/2012/10/2012-lovas-vacas-tiburones-y-leche.html
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Em nossa pesquisa buscamos desenvolver materiais didáticos como objetos 

propositores, considerando que a maneira de se apresentarem, em si mesma, já 

estará ensinando sobre como se aprende arte e cultura visual. Pretendemos 

construir suportes abertos e múltiplos, que aproximem os sujeitos da arte e da 

cultura, que tenham relações com o cotidiano, que produzam uma experiência com 

sua utilização, que tenham alguma significação e abarquem a possibilidade de 

criação dos participantes da experiência. E que todos aprendam algo, que vai se 

diferenciar de sujeito a sujeito.   

Esperamos ter podido contribuir com a reflexão a respeito de processos de 

aprendizagem intermediados por materiais didáticos, sob a óptica dos conceitos aqui 

apresentados. Nos importa contribuir para a criação de brechas naquilo que já está 

dado, transformando o contexto de aprendizagem, atualizando e reprogramando 

nossas ações e interações. De acordo com Bloch, aquilo que é importante continua 

sempre faltando. Mas, o sonho não pára de se infiltrar nas lacunas. Se alguém 

sonha, nunca fica parado no mesmo lugar. Como professores, estamos sempre em 

busca de preencher as brechas, que sempre se abrem em novos lugares. Aquilo que 

falta é o que nos move. 
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