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RESUMO  
Este artigo apresenta reflexões sobre o processo de uma intervenção educativa realizada na 
Escola Estadual Raimunda Virgolino, na cidade Macapá/AP/Brasil, em parceria com os 
estudantes e a professora da disciplina de Arte das turmas do 3º ano do Ensino Médio. 
Analisa as potencialidades da arte contemporânea para o cultivo de espaços de criação 
poética, ocupar território, vivenciar e criar vínculos materiais e imateriais com os sujeitos 
conectados no (entre)cruzamento de ensinar e aprender arte. Dialoga com fundamentos de 
autores como: Thiollent (2007), Dias; Irwin (2013), Foucault (2002) e Galimberti (2003). 
Possui caráter qualitativo, guiado pelas características da pesquisa-ação e abordagem em 
a/r/tografia, pois intersecciona saberes entre a atividade do professor/artista que investiga e 
constrói sentidos sobre a sua prática a partir das experiências artísticas e educativas. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This article presents reflections on the process of an educational intervention accomplished 
in the State School Raimunda Virgolino, in the city Macapá – Amapá – Brazil, in partnership 
with the students and the teacher of Art discipline from the 3rd year of high school classes. 
Analyzes the potential of contemporary art for growing spaces of poetic creation, occupy 
territory, experience and create tangible and intangible ties with the subjects connected in 
(between) intersection of teaching and learning art. Dialogues with authors fundamentals as 
Thiollent (2007), Dias; Irwin (2013), Foucault (2002) and Galimberti (2003). It has qualitative, 
guided by action research characteristics and approach to the a/r/tography, because 
intersects knowledge between the activity of the teacher/artist who investigates and builds 
senses on their practice from the artistic and educational experiences. 
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Para início de conversa 

As reflexões apresentadas neste artigo surgiram a partir da necessidade de 

analisarmos como a arte contemporânea poderia promover o cultivo de espaços de 

criação poética, ocupar território, vivenciar e criar vínculos materiais e imateriais com 

os sujeitos conectados no (entre)cruzamento de ensinar e aprender arte na 

educação básica. Para isso, nos lançamos no desafio de articular saberes entre a 

docência em Arte, a prática artística e o protagonismo estudantil a partir da 

execução de um projeto de intervenção educativa realizado na Escola Estadual 

Raimunda Virgolino, na cidade Macapá/AP. A pesquisa intersecciona sujeitos, 

narrativas e processo de ensino e aprendizagem em arte, em especial, as artes 

visuais, ressaltando as tensões e os interstícios da experiência estética na 

contemporaneidade. 

Na tentativa de criar caminhos metodológicos que nos guiassem nesse desafio, 

encontramos bases na pesquisa-ação e na a/r/tografia de forma interativa. Pois a 

proposição de uma intervenção educativa concentra perspectivas participantes, 

cujos agentes necessitam estar conectados em uma mesma ação na busca de 

soluções para seus problemas por meio da articulação entre a teoria e a prática na 

produção de saberes em uma constante reflexão do seu desenvolvimento. A 

pesquisa-ação é: 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com a ação ou com resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo". (THIOLLENT, 2007, p.16) 

Já a a/r/tografia (artist-researcher-teacher), circunscrita no fazer da Pesquisa 

Educacional Baseada em Arte (PEBA), problematiza sobre os saberes inerentes nas 

relações transfronteiriça da ação do artista, pesquisador e professor (DIAS, 2013). 

Caracteriza-se por ser um circuito vivo e em constante processo de construção que 

envolve compreensões, experiências e representações. Ou seja, quando os 

"problemas de pesquisa estão imersos nas práticas de artistas, educadores ou 

artistas-educadores e, portanto, têm o potencial de influenciar essas práticas" 

(IRWIN, 2013, p. 29). 
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A partir desses "encontros pesquisantes” com os aportes teóricos e a interface 

escolar surgiu a proposta de elaboração de um workshop de intervenção educativa 

voltada para a produção poética no ensino de arte, utilizando como dispositivo a 

instalação artística. Encontramos nas aulas de Arte da docente Rosilene Lobato o 

canal de interação ente os sujeitos para a realização do Projeto Educativo: 

"Submersa" – Experimentos Poéticos em arte contemporânea que acontece 

anualmente na escola campo (figura 1). 

  
Fig. 1 – Cartazes de divulgação do projeto: "Submersa" – Experimentos Poéticos em arte 

contemporânea na escola, 2014–2015. Produção: Rosilene Lobato. 
Fonte: Dado de campo, arquivo das autoras, 2015 

 

O projeto surgiu da necessidade de estudar a arte contemporânea, em especial, a 

arte conceitual e suas vertentes na poética da instalação artística, focalizando 

processos de criação, autores e obras provocando diferentes reflexões sobre o 

cotidiano e a realidade escolar tendo como tema central a “Violência” Submersa na 

Escola, pois a violência foi eleita pelos participantes como um dos principais 

problemas circunscrito no cotidiano da escola campo. 

Em 2015 a Escola Estadual Raimunda Virgolino completou quinze anos de fundação 

e de atendimento prioritário ao ensino médio para uma clientela heterogênea, 

formada em sua maioria por estudantes moradores de bairros periféricos, 

especificamente denominados como áreas de ressacas (áreas de solo alagado e 

formado por palafitas), muitos deles vindo da região conhecida como ABC 
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(expressão coloquial que representa os três municípios do Estado do Pará: Afuá, 

Breves e Chaves) localizada nas cartografias do Estado do Pará, fronteira com o 

Amapá. 

A escolha da escola campo se deu pela parceria entre os pesquisadores e a 

comunidade escolar ocorrida na primeira exposição realizada em 2014; e, pelo fato 

da arte contemporânea ser a temática proposta para os trabalhos do 4º bimestre nas 

turmas de 3º ano, pois a realização do workshop foi uma forma de articular a teoria e 

a prática no processo de produção das instalações artísticas. Outro aspecto 

relevante foi a localização da escola – contexto peculiar para a concretização da 

ação por situar-se em uma área de várzea, próximo ao Rio Amazonas facilitando a 

coleta dos elementos naturais a deriva que as marés trazem nas enchentes, como: 

galhos, cipós e troncos de madeiras da Floresta Amazônica – materiais utilizados na 

produção das instalações artísticas criando vínculos entre o corpo/memória e 

cartográfica do lugar. 

Entre diálogos e rabiscos, um projeto em construção 

Inserir a arte contemporânea no espaço escolar é um grande desafio aos 

arte/educadores/professores/artista, pois, por sua gênese, essa tarefa cria relações 

tensas que transcendem estranhamentos e complexidades na vivência dos sujeitos 

envolvidos. Assim como anuncia a professora Rosilene Lobato: 

Desenvolvo propostas de trabalho sobre arte contemporânea no 
ensino médio com alunos dos terceiros anos desde 2012. Sendo que 
nestes anos não foram feitos registros fotográficos desses trabalhos. 
Já em 2014, a partir de estudos, pesquisas fundamentadas, 
parcerias com artistas, instituições educacionais e culturais 
amapaenses passamos a desenvolver o trabalho que denominados 
de "Exposição submersa" – Experimentos poéticos em arte 
contemporânea com construção de instalações e intervenções 
artísticas na escola. A ideia desse projeto surgiu da necessidade de 
se trabalhar a arte contemporânea na escola. É um trabalho, a 
princípio, desafiador para o aluno pelo fato de não ser um conteúdo 
habitual na sua vivência estudantil, mas a partir do momento que ele 
pesquisa e fundamenta a sua proposta de trabalho, encontra uma 
nova referência em estudar arte. (Entrevista, 2015) 

Como fase do processo do projeto, idealizamos e executamos um workshop de 

instalação artística onde ouvimos muitos questionamentos dos participantes 

mediante as provocações de trabalho expostas. Pois embora tenham surgido ideias 
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excelentes, eles não sabiam como executá-las. Mas de maneira gradativa fomos 

encontrando soluções coletivas para cada situação. Construímos um caderno com 

questionamentos que serviram de roteiro da pesquisa, onde tomamos como suporte 

teórico as orientações descritas por Richard Schechner (2006) em seu Livro “O que 

é Performance?”, para que os estudantes pudessem relacionar o trabalho e as 

ideias que pretendiam executar na Exposição Submersa. 

O primeiro momento do workshop aconteceu com a apresentação do projeto de 

pesquisa, seguido da exibição do vídeo: Arte e Guerra, produzido pelas 

pesquisadoras para a disciplina Arte, Cultura e Sociedade, ministrada pelo professor 

mestre Bruno Marcelo no curso de pós-graduação Lato sensu. Ainda neste 

momento, apresentamos para os participantes alguns conceitos, significados e obras 

de artistas como: Cildo Meirelles, Ana Mendieta, Marcel Duchamp e outras 

produções poéticas contemporâneas. O segundo momento foi dividido em duas 

etapas que serviram para as orientações, os ajustes, as concepções de ideias e a 

formação das equipes de trabalho. Cada equipe recebeu um caderno interativo 

contendo orientações sobre o projeto, propostas de trabalho, espaço para as 

anotações de campo e outras interferências que desejassem fazer. 

O terceiro momento teve como desdobramento uma grande oficina para a 

construção das instalações, onde os estudantes (entre)cruzaram suas ideais com as 

orientações dos professores e artistas, resultando nas montagens de quinze 

instalações artísticas, devidamente descritas e fundamentadas pelo tema: “Violência 

submersa na escola” e pela importância das interações com a poética submersa na 

cartografia da escola e seu entorno, propondo diálogos entre arte, corpo, cidade, 

escola, território e memória. 

Diálogos com/sobre as narrativas expostas na II Exposição "Submersa" – 
experimentos poéticos em arte contemporânea na escola. 

A realização da II Exposição Submersa, realizada no dia 18 de novembro de 2015, 

buscou aproximar as polaridades: cotidiano/arte/escola que embora sejam 

intrínsecas umas as outras, ainda assim, sofrem forças que parecem lhes repelir 

quando discutidas na educação. Propomos a inter-relação da comunidade escolar 

por meio do dispositivo poético da instalação artística tendo o ensino de arte como 
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espaço de vivência no lugar “Escola”, criando vínculos de pertencimentos, 

demarcando territórios nos (entre)cruzamentos materiais e imateriais, 

impressos/expressos pelas pessoas conectadas nesse ambiente e para além dele. 

Sendo que, as poéticas instalativas apresentadas a seguir são recortes de um 

trabalho muito maior e que não temos a pretensão de esgotá-los em análises. No 

entanto, por meio deles é possível entender a culminância do projeto em estudo. 

No trabalho “Faces da violência” (figura 2), executado pelos alunos: Daiara 

Carvalho, Luciano Ferreira, Nielly Rodrigues e Igor Xavier, da turma 311 fica 

evidente o entre/cruzamento de ideias e fundamentos manifestados no tema 

“violência submersa”, pois, a instalação desenvolvida por eles teve como foco 

central a Violência na escola. A instalação consistia em uma assemblagem, ou seja, 

agregava colagem de tecidos, espelho e papelão. Foi uma proposta escultórica que 

ficou exposta em frente a uma sala de aula, no corredor principal da escola, onde 

todos os passantes podiam visualizar e interagir. O objetivo foi mostrar as 

verdadeiras faces da violência, cujas não sabemos apontar a quem de fato pertença 

(homens ou mulheres, ricos ou pobres...), o que de fato sabemos é que ela existe e 

está impregnada na sociedade, sobretudo nas escolas, território foco da crítica. 

 
Fig. 2 – Detalhes da instalação artística "Faces da violência" 

Fonte: Arquivo das autoras, 2015 
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É possível relacionar esse trabalho com as provocações de Foucault (2002) ao 

considerar os sujeitos como multifacetados, subjetivados e construídos na 

experiência da vida. Na produção artística, essas características permeiam as 

relações entre a criação e a recepção oportunizando confrontos de realidades 

biopsicossociais materializadas em artefatos carregados de discursos que 

questionam ou não outros discursos. 

Foucault (2002) pondera que em cada lugar existe um sujeito que interage ou cria 

vínculos, logo ele construirá uma "máscara" para se apresentar ou se expressar 

naquele lugar. Na poética visual do trabalho “Vivenciando as máscaras” (figura 3), é 

possível observar uma significativa relação com este enunciado, pois, na ótica dos 

proponentes do trabalho, os alunos: Marcelo Fernandes, Josivaldo Miranda, Adriano 

Sousa, Leonardo Pires e Iron Roflen, a violência submersa na Escola Raimunda 

Virgolino apresenta essa faceta quando questionam a invisibilidade ou o anonimato 

daquele que pratica a violência como se usassem máscaras sociais que muitas 

vezes ocultam a autoria do crime. 

 
Fig. 3 – Detalhes da instalação artística "Vivenciando as máscaras" 

Fonte: Arquivo das autoras, 2015 
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A proposta do trabalho foi ocupar os espaços da escola de maneira itinerante, onde 

um grupo de alunos mascarados transitava pelos corredores ostentando cartazes 

com frases de efeito sobre a violência, em uma versão de instalação ambulante, 

uma performance que instigava os expectadores/interactores sobre  as faces 

invisíveis da violência. 

A instalação intitulada: “O último estágio” (figura 4), obra dos(as) discentes Adina 

Santos, Daiuza Leal, Karolina Silva, Karoline Silva, Paulo Sergio e Wuani Castelo foi 

um trabalho intrigante e sombrio por mostrar a violência de forma efêmera e visceral, 

fazendo do jardim da escola um notável cemitério de vítimas da violência, instalando 

fotografias que narravam as memórias das barbáries submersas nas escolas 

públicas, cujas teriam ocasionado a morte de muitos estudantes nas cartografias 

brasileiras e estrangeiras. 

 
Fig. 4 – Detalhe da instalação artística "O último estágio" 

Fonte: Arquivo das autoras, 2015 
 

O filósofo italiano contemporâneo Umberto Galimberti (2003), considera que a arte 

não existe sem a sociedade e vice-versa. Esta dependência mútua se dá pelo fato 

de Galimberti acreditar que o ser humano necessita da expressão espiritual 
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possibilitada pela arte para, assim, diferenciar-se dos demais animais e ter seu valor 

para partir deste “transcender”. Da mesma forma, para ele, a arte precisa do ser 

humano para existir, caso contrário se restringiria a o domínio do espírito. Diz ele: 

O homem não tem nenhum valor se não consegue exprimir algo que 
transcenda sua vida biológica, e a arte é uma forma desse 
transcender. Mas também a arte não tem nenhum valor se não 
reflete o ultrapassar do homem, a sua superação da condição 
animal. (GALIMBERTI, 2003, p. 186) 

Galimberti (2003) valoriza também a dimensão do sagrado e sublime, assim como a 

construção de uma teoria da sensibilidade. Para ele, faz-se necessário resgatarmos 

liturgias, cantos, danças e outras situações em que a comunidade possa se recolher. 

Pois, caso esqueçamos a sacralidade destes ritos, não teremos mais “humanidade”, 

limitando-nos à condição animal. Faz-se urgente também retomarmos manifestações 

artísticas e linguagens simbólicas. Cabe destacar ainda, que este filósofo também 

compreende a arte como fator de equilíbrio social e psíquico do indivíduo, 

inferências também parafraseadas por Bay (2006). 

A partir dessas ideias, é possível inferir que as obras: “O último estágio” e “Caminho 

da violência” (figura 5) apresentam esse caráter "mágico e místico" de forma latente 

e fugaz. A obra "Caminhos da violência" nos convida/obriga a transitar por ela, num 

exercício instalativo performático onde o transeunte/interactor torna-se parte 

indispensável. Pois montada de maneira estratégica em um dos corredores 

principais da escola, era quase impossível não trilhar esse caminho, em uma via de 

mão dupla de ser vítima ou agressor. Sendo que, as pegadas pintadas com tinta 

vermelha, fazendo alusão a sangue, só mostravam uma direção, ou seja, induzindo-

nos a pensar que o caminho da violência não nos dá opção da volta. 
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Fig. 5 – Detalhes da instalação artística "Caminhos da violência" 

Fonte: Arquivo das autoras, 2015 
 

Também constrói inquietações pertinentes e de certo modo, desconfortável no caso 

da arte contemporânea. Mas, a arte/educadora Ana Mae Barbosa afirma que:  

Por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação 
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade 
crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e 
desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi 
analisada. (BARBOSA, 2003, p. 23) 

Tornando-se visível nas poéticas apresentadas pelos estudantes as referências dos 

trabalhos de artistas como: os Readymades de Marcel Duchamp, a obra Carne da 

artista Carmela Gross, O Livro de Carne  e Objeto para o mundo ambos de  Artur 

Barrio, Desvio para o vermelho e Circuitos ideológicos de Cildo Meireles, Silhueta da 

artista cubana Ana Mendieta, Projeto Ocupação artística Cemitério do Peixe com as 

impressões da artista Andrea Nestrea e Marcel Diogo, Corpos informáticos uma arte 

fora da galeria e com Carol Rossetti, Projeto: Mulheres – todos explorados no 

workshop que antecedeu a exposição. 

Foucault (2002) pondera que o artista assume o papel de agente de mudanças, de 

polêmicas e críticas sobre a ordem ao construir novas significações e interações 

entre o real possível, visível e invisível, dito e não dito, palavra e imagem, homem e 

seus símbolos. Seguindo essas ponderações, inferimos que a obra “Jovem violenta” 

(figura 6), produzida pelas alunas Dalgiza Leal, Eliene Costa, Fernanda Gouveia e 
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Leila Monteiro, apresentou a simbologia de uma boneca ensanguentada, vítima da 

violência dentro e fora da escola. O objeto escultórico ficou exposto no jardim, em 

baixo de uma árvore que compõe a cartografia da escola, ou seja, uma árvore típica 

das áreas alagadiças que possui raízes expostas e espraiadas, dando à composição 

múltiplas possibilidades metafóricas. 

 

 
Fig. 6 – Detalhe da instalação artística "Jovem violentada" 

Fonte: Arquivo das autoras, 2015 
 

A instalação artística intitulada "Foco para elas" (figura 7), produzidas pelas alunas: 

Célia, Larice, Lucilene e Marcia, constituiu-se em uma espécie de varal montado sob 

as árvores do pátio da escola. Apresentou a temática da violência contra a mulher a 

partir das simbologias e representações sobre o imaginário feminino destacando 

roupas e acessórios, e, especialmente, em metáforas alusivas a atos de violência 

que tiveram grande repercussão na sociedade, expostas em recortes de jornais e 

revistas. 
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Fig. 7 – Detalhe da instalação artística "Foco para elas" 

Fonte: Arquivo das autoras, 2015 
 

A instalação é uma manifestação artística contemporânea composta 
por elementos organizados em um ambiente para provocar o olhar 
crítico do espectador. É uma obra de arte que só "existe" na hora da 
exposição e montada na hora. Após isto é desmontada, sendo que 
de lembranças da mesma só ficam fotos e recordações. O nosso 
grupo abordará na instalação sobre as violências "invisíveis" sofridas 
pela mulher no seu cotidiano, dos abusos que muitas são sujeitas 
nos espaços sociais, políticos, domésticos e nas diversas violências 
que sofrem apenas por ser mulher, tidas como sexo frágil. [...] O 
grupo espera realmente a humanização desses jovens e que fiquem 
impactados ao ver tantos dados negativos. Esperamos que os que 
irão ver o nosso trabalho passem os pontos positivos da instalação 
adiante. (Célia, Larice, Lucilene e Marcia – Proponentes da 
instalação artística: Foco para elas. Relato escrito) 

O depoimento acima é um fragmento do texto produzido pela equipe para 

apresentar o projeto da instalação artística. Nele é possível destacar a preocupação 

das alunas em discutir conceitos, problematizar discursos naturalizados e provocar o 

espectador a um pensamento crítico diante da situação exposta, demonstrando 

sensibilidade, compreensão e reverberação dos temas debatidos no workshop. 

Considerações finais 

Esta pesquisa buscou compreender como a realização de um workshop de 

intervenção e instalação artística poderia promover o cultivo de espaços de criação 

poética, ocupar território, vivenciar e criar vínculos materiais e imateriais com as 
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pessoas que foram conectadas no (Entre)cruzamento do processo de ensino e de 

aprendizagem. Sem dúvida, foi um desafio trabalhar com arte contemporânea nas 

aulas de Arte e ter como resultado a ocupação da cartografia escolar, através da 

poética produzida pelos estudantes. Mesmo diante das provocações, dos 

estranhamentos e das complexidades da experiência estética, foi possível trazer 

para o público escolar a vivência poética presente nas narrativas/imagéticas/ 

poéticas produzidas pelos “interactores” – autores conectados durante a vivência 

artística nas interfaces da escola, imprimido nos trabalhos desenvolvidos suas 

marcas identitárias sobre corpo/memória/poética/cidade/escola. 

A realização dessa intervenção educativa alcançou os seus objetivos e superou as 

nossas expectativas, pois demarcou a cartografia da escola e criou vínculos 

materiais e imateriais arraigados na vida da comunidade escolar, nos fazendo 

perceber que a arte contemporânea submersa na construção de saberes possui 

potencial para criar “a relação entre a sociedade e a arte, sobretudo pela 

possiblidade de ruptura e de desconstrução que ela pode desencadear através da 

experiência e da vivência, para o criador e para o público receptor” (BAY, 2006, 

p.10). O desafio do trabalho foi sendo superado na medida de seu desenvolvimento, 

mas isso só foi possível porque todos os sujeitos envolvidos (pesquisadoras, 

artistas, professoras e estudantes) aceitaram a provocação do trabalho colaborativo, 

onde o coletivo de fato foi o protagonista da ação educativa. 
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