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RESUMO

O texto a seguir apresenta uma pequena síntese das iniciativas da Arte Contemporânea, 
desenvolvidas a partir de meados do século XX no Brasil e exterior. Com base nestes 
conhecimentos, foi feita a aplicação do projeto proposto seguindo o caderno pedagógico 
através de abordagens teóricas e práticas. O desenvolvimento do trabalho foi feito com os 
alunos do terceiro ano do ensino Médio do CEP em Curitiba. O senso estético, o sentir e 
perceber  tão  almejados  na  expressão  artística  foram  desenvolvidos  com  os  alunos, 
através do uso de diversos materiais alternativos e recicláveis, reforçando a consciência 
sobre a preservação dos materiais e do meio ambiente. 

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Criatividade; Materiais Recicláveis e Alternativos. 

ABSTRACT

The following text presents a little synthesis of the Contemporary Art initiatives developed 
since the middle of the 20th century in Brazil and abroad. Based on this knowledge, the 
proposed project was applied following the pedagogical appointment through theoretical 
and practical approaches. The development of the work was made with students from the 
last year from college in CEP, in Curitiba. The aesthetic sense, the feeling and perceiving 
that are desired in artistic expression were developed with the students, through the use of 
many alternative and recyclable materials, reinforcing the conscience about material and 
environmental preservation.

Keywords: Contemporary Art; Creativity; Recyclable and Alternative Materials.
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1. INTRODUÇÃO

O verdadeiro sentido de uma obra de Arte pode ser compreendido se conhecermos 

os elementos fundamentais que a estruturam. Os conteúdos estruturantes estudados nas 

Artes Plásticas são os Elementos formais, a Composição, os Movimentos e Períodos, e o 

Tempo e Espaço. 

Os elementos formais são representados em toda a matéria prima utilizada para 

organizar  a  composição  artística  de  uma obra.  Cada  obra  é  estruturada  com linhas, 

dimensões, formas, texturas e cores que a definem de forma única e diferente de todas as 

outras, dependendo também do material empregado. A composição de uma obra pode 

ser figurativa, bidimensional, tridimensional, abstrata e harmônica. Outra característica de 

uma obra de arte é que dependendo da época e do lugar em que é executada, reflete o 

movimento ou o período do momento histórico, social e econômico na qual está presente. 

O tempo e o espaço estão presentes principalmente nos movimentos e períodos, e se 

comportam como elementos articuladores entre os outros conteúdos (SEED, 2006 pg.17).

"O olhar de cada um está impregnado com experiências anteriores, associações, 
lembranças,  fantasias, interpretações, etc.  O que se vê não é o dado real,  mas 
aquilo que se consegue captar e interpretar acerca do visto, o que nos é significado. 
Desse modo, podemos lançar diferentes olhares e fazer uma pluralidade de leituras 
do mundo” PILLAR, 1999. 

Segundo  VÁSQUEZ  (1978),  há  três  interpretações  fundamentais  da  arte  a  serem 

consideradas:  arte  como  ideologia;  arte  como  forma  de  conhecimento  e  arte  como 

trabalho criador. Pretende-se que com as Diretrizes para a disciplina de Arte possamos 

levar o aluno a apropriar-se do conhecimento em arte, por meio de um processo criador 

que transforme o real e produza novas maneiras de ver e sentir o mundo.

 No entanto a Arte Contemporânea está ainda distante do cotidiano escolar, mas é 

possível estabelecer um diálogo com a mesma sem necessariamente fazer parte de um 

grupo de artistas e estudantes de Arte. Este artigo propõe um melhor conhecimento sobre 

a Arte Contemporânea nas artes visuais, com uma proposta de aplicação deste conteúdo 

para os estudantes do terceiro ano do ensino médio regular. Aplicação que aconteceu no 

segundo semestre de 2010 no Colégio Estadual do Paraná em Curitiba.
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2. OBJETIVOS

• Conhecer os movimentos artísticos de vanguarda da Arte contemporânea;

• Identificar  as  obras  e  seus  respectivos  autores,  o  movimento  da  Arte 

contemporânea,  e  os  materiais  utilizados  na  busca  estética  de  um  estilo 

próprio;

• Classificar  e  selecionar  materiais  alternativos  disponíveis,  que  tenham 

potencial plástico e que possam ser aproveitados em aulas de artes plásticas; 

• Aproveitar  a  grande  variedade  de  materiais  de  embalagens,  descartados 

diariamente na escola e nos lares dos alunos, para utilização em atividades 

artísticas no processo de ensino-aprendizagem; 

• Desenvolver um novo olhar para valorização e apreciação da plasticidade de 

materiais disponíveis e de fácil acesso, e que em lugar de serem descartados 

podem ser aproveitados para a compreensão de formas e texturas diversas, e 

se reciclados podem adquirir  belas formas plásticas e artísticas através da 

atividade criadora dos alunos.

• Estimular  a  criatividade,  o  senso estético  e  o  senso  de estilo  dos  alunos, 

proporcionando  liberdade  de  criação  ao  utilizarem  materiais  diversos  em 

atividades feitas no atelier de artes plásticas;

• Conscientização da preservação do espaço escolar e do meio ambiente no 

inter-relacionamento com a Arte.

3. HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA

            A partir da segunda metade do século passado o desenvolvimento de novas 

tecnologias, alterou todo o sistema de produção de bens humanos. E com a Guerra Fria 

entre USA e URSS, a humanidade se deparou com a efetiva possibilidade de sua total 

destruição. Estes fatos desencadearam para os artistas um impedimento em seguir com 

suas poéticas nas diretrizes dos movimentos clássicos, no sentido de se conceber uma 

ordem do mundo.  Se a  Modernidade foi  um período  que  iniciou  com o  otimismo do 

progresso, o período contemporâneo, também chamado de pós-moderno, é o período da 

desilusão e da perda do idealismo. Frutos de um processo em constante transformação e 

avaliação, os objetos artísticos passaram a refletir as profundas transformações sociais 

que  atingem  as  mais  diversas  civilizações,  como  por  exemplo,  o  aumento  na 

disseminação  e  troca  de  informações,  as  quais  colocam  muito  mais  rapidamente  os 
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artistas em contato com a produção global. A industrialização e o capitalismo englobaram 

todos os conceitos de vida e se apropriam da arte para a produção e definição daquilo 

que tem valor. 

            Se, na modernidade, o artista podia manter um distanciamento da sociedade, hoje 

ele tem que se esforçar para dialogar com os apelos do mercado, sem comprometer seu 

processo reflexivo sobre este mesmo mundo, no qual a linha que define o que é ou não 

arte parece ser cada vez mais tênue.

            Teixeira Coelho em seu livro “Moderno e Pós-Moderno” comenta um pensamento 

de  Hegel,  para  quem um dos traços  básicos  do  que pode  ser  entendido  como pós-

modernidade é que as artes estão tocando suas essências, estão alcançando a estética, 

tornam-se processos estéticos. Isso implica um abandono da tática de servir como veículo 

para outra coisa (para o ético, para a legislação, para o público), o ponto de rompimento 

com a modernidade vem da idéia de que servindo a si mesma a arte poderá servir melhor 

ao  restante.  É  o  rompimento  definitivo  com  as  “ilusões  perdidas”, para  assumir  o 

compromisso com a realidade total, tensionada, multifacetada, mas vista sempre sob o 

foco da arte. Segundo Teixeira Coelho num momento pós-modernista, a tendência é a 

busca da separação entre saber e poder: o saber não deriva do poder, o saber está à 

deriva em relação ao poder. O poder não é a meta, o que se busca é a autonomia, a 

autonomia sob os mais variados aspectos, do estético ao social, e praticada nos mais 

diferentes graus. A questão é que é ainda uma tendência imaginária, mas é bom que pelo 

menos no imaginário haja uma renovação dos paradigmas modernistas.

Com a mudança do eixo das artes de Paris para New York, durante a Segunda 

Guerra Mundial, a produção artística da América do Norte foi extremamente beneficiada. 

Mas o valor intrínseco da obra de arte, onde encontrá-lo? Com a ampliação da rede 

de  informações,  hoje  se  torna  um  verdadeiro  desafio  apontar  as  obras  de  arte 

efetivamente relevantes, principalmente se tentarmos relacionar a produção de arte e os 

destinos humanos.

      A  Arte  Contemporânea  começou  a  aparecer  a  partir  dos  anos  1950,  quando 

importantes  mudanças  no  mundo  e  na  relação  de  tempo  e  espaço  transformaram 

globalmente  os  seres  humanos.  Entre  os  movimentos  de  arte  contemporânea  mais 

célebres estão o Expressionismo Abstracto, a Op Art, a Internet Art, a Pop Art, a Arte 

Conceitual,  a  Arte  Povera,  o  Minimalismo, a  Body Art  a  Land Art,  o  Fotorrealismo,  a 

Performance,  a  Street  Art,  a  arte  das ruas baseada na cultura  do  Grafiti  e  inspirada 

faccionalmente na geração hip-hop, tida muitas vezes como vandalismo.
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Expressionismo Abstrato - O Expressionismo Abstrato, ou Escola de Nova York 

foi representado por Jackson Pollock , Mark Rothko , Clifford Still,  Barnett Newman, e 

outros cuja  pesquisa poética foi  difundida pela  Europa.  Nas obras destes artistas,  as 

grandes dimensões das telas e a falta de resposta para as angústias do mundo assumem 

um caráter reflexivo para a sociedade contemporânea diante das angústias geradas pelo 

momento histórico.

Op Art - Surge, enfim a Op Art, baseada na «geometrização» da arte. Os trabalhos 

de op art são em geral abstratos, e muitas das peças mais conhecidas usam apenas o 

preto e o branco. Quando são observados, dão a impressão de movimento, clarões ou 

vibração, ou por vezes parecem inchar ou deformar-se. Apesar de ter ganhado força na 

metade da década de 1950, a Op Art passou por um desenvolvimento relativamente lento. 

Ela não tem o ímpeto atual e o apelo emocional da Pop Art;  em comparação, parece 

excessivamente cerebral e sistemática estando mais próxima das ciências do que das 

humanidades. Por outro lado, suas possibilidades parecem ser tão ilimitadas quanto às da 

ciência e da tecnologia. Bridget Riley é talvez a mais conhecida dos artistas de op art. 

Inspirando-se em Vasarely, pintou uma série de quadros só com linhas pretas e brancas. 

Outros artistas importantes da op art  são Alexander Calder, e Youri Messen-Jaschin.

Internet Art - Web arte é uma categoria de arte computacional que somente pode 

ocorrer  em  redes  de  computadores.  Sua  principal  característica  estética  envolve  a 

interatividade, por meio da qual o interagente, atuador ou usuário modifica o conteúdo do 

trabalho, em tempo real, de modo a transformar o evento em função de sua participação. 

Ao criar um trabalho de  arte para a rede, parte-se do princípio de estabelecer relações 

com  a  sensibilidade  do  internauta,  tornando  a  navegação uma  experiência  insólita, 

cômica,  hermética,  repetitiva.  Existe  uma busca de resultados subjetivos,  intimamente 

ligados com a experiência do visitante vivenciada no trabalho, que por sua vez, se presta 

a  um grande  número  de  leituras  particulares  que  serão  resultado  direto  da  ação  do 

repertório visual do interpretante.

Pop Art  - Na contramão da subjetividade presente no Expressionismo Abstrato, a 

Pop Art vai trazer o assunto do banal e do comercial para a cena artística. Cansados do 

hermetismo  da  arte  da  Escola  de  Nova  York,  Jasper  Johns,  Roy  Lichtenstein  e, 

principalmente Andy Warhol, trarão para a esfera da arte as histórias em quadrinhos, as 

embalagens de sabão e as divas do cinema americano. 

As imagens em serigrafia de Marilin Monroe, executadas na Factory - ateliê de 

Warhol - são tão famosas na história da arte quanto a aura que envolve a própria atriz. O 

mercado de consumo atinge a esfera da arte, que almeja ser compreendida por todos, e 
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não apenas por uma elite que detém o conhecimento dos códigos desta linguagem. Este 

processo, todavia, traz em seu cerne uma espécie de cinismo, de desconsolo diante do 

mundo. É curioso o fato de que os trabalhos de Andy Warhol com a imagem da Sopa 

Campbell valesse muito mais que a própria sopa e fossem adquiridos por pessoas que 

passavam longe deste alimento popular.

Arte Conceitual  - A obra de arte é construída a partir de uma idéia. Os artista 

conceituais  priorizam este  aspecto  do  processo  criativo.  O  movimento  chamado  Arte 

Conceitual  caminha  em  direção  à  desmaterialização  da  arte,  transformando-a  em 

postulado e/ou filosofia. A relação entre a matéria (a obra de arte) e o conceito (processo 

criativo) é potencializada. Neste momento, diminui a possibilidade de se delimitar matéria 

e pensamento. O conceitualismo vai permear todos os outros movimentos de produção 

contemporânea, sejam eles pintura, escultura, instalação, performance, ou ainda, obras 

baseadas nas novas mídias.

Joseph Kossuth realizou uma obra exemplar cujo título é: Três Cadeiras. Composta 

por três elementos, um deles é um objeto cadeira, outro é uma foto de uma cadeira e o 

terceiro  é  um cartaz  com a  definição  do  dicionário  do  que  é  uma cadeira.  São  três 

cadeiras, um fato que em princípio poderia parecer óbvio, mas que nos leva a refletir 

sobre os conceitos que extraímos das coisas do mundo. 

Arte Povera - Arte Povera, significa Arte Pobre foi um movimento artístico italiano 

que  se  desenvolveu  na  segunda  metade  da  década  de  60.  Seus  adeptos  usavam 

materiais  de  pintura  não  convencionais,  como  por  exemplo  a  areia,  madeira,  sacos, 

jornais, cordas, terra, e trapos) com o intuito de empobrecer a pintura e eliminar quaisquer 

barreiras entre a arte e o dia-a-dia das pessoas. Esta corrente num momento, nos anos 

70, em que artistas se voltam para a natureza ou derivados, rompendo com os processos 

industriais,  mostrando o empobrecimento de uma sociedade guiada pelo acumular de 

riquezas materiais.

Minimalismo - O Minimalismo busca trabalhar com a essência da arte, a partir de 

materiais industrializados afastando o artista do fazer manual e incorporando os produtos 

da tecnologia, tais como: acrílico, placas de metal já prontas e outros. Carl André, Donald 

Judd, Frank Stella e mais tarde Eva Hesse e Richard Serra, são artistas que seguem 

estes princípios.

Body  Art  - É uma  manifestação  das  artes  visuais  onde  o  corpo  do  artista  é 

utilizado como suporte ou meio de expressão. O espectador pode atuar não apenas de 

forma passiva mas também como voyeur ou agente interativo, as obras de body art como 

criações conceituais, são um convite à reflexão.
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Foi na década de 1960 que essa forma de arte se popularizou e se espalhou pelo 

mundo. Há casos em que a body art assume o papel de ritual ou apresentação pública, 

apresentando, portanto, ligações com o Happening e a Performance. Outras vezes, sua 

comunicação com o público se dá através de documentação,  por  meio de vídeos ou 

fotografia.

Suas  origens  encontram referências  na  premissa  de  Marcel  Duchamp em que 

"tudo pode ser usado como uma obra de arte",  inclusive o corpo. Além de Duchamp, 

podem ser considerados precursores da body art o francês Yves Klein, que usava corpos 

femininos como "pincéis vivos", o americano Vito Acconci e o italiano Piero Manzoni.

Land Art - A Land Art utiliza a terra como suporte. A arte não é mais vista apenas 

em museus e galerias e pode ser apreciada por aqueles que têm acesso ao local de 

construção da obra. É trabalhada com diversas mídias como fotografia, vídeo etc.

Importante ressaltar que a arte contemporânea procura refletir sobre pertinentes 

questões sociais e ambientais buscando uma interação mais efetiva com o observador.

Artistas como Robert Smithson, Michel Heizer e Walter de Maria são alguns dos 

expoentes deste movimento.

Fotorrealismo - O hiper-realismo, também conhecido como realismo fotográfico ou 

fotorrealismo é um estilo de pintura e escultura, que procura mostrar uma abrangência 

muito grande de detalhes, tornando a obra mais detalhada do que uma fotografia ou do 

que a própria realidade. As obras hiper-realistas,  por apresentarem uma exactidão de 

detalhes bastante minuciosa e impessoal,  geram um efeito de irrealidade, formando o 

paradoxo: "É tão perfeito que não pode ser real". Teve início em 1968, expandindo-se no 

início dos anos 70, tendo grande popularidade em Inglaterra e nos Estados Unidos.

Perfomance - Artistas performáticos são os que usam seu corpo como suporte da 

obra e podem transformar a obra de arte num processo interativo. 

Joseph Beuys é um exemplo a ser citado. Nascido na Alemanha foi professor da 

Bauhaus e teve sua vida transformada em lenda, quando retornou de um acidente aéreo 

enquanto  era  piloto  na  Segunda  Guerra  Mundial.  Atuante  até  sua  morte,  seu  último 

trabalho foi  plantar  quatro mil  pés de carvalho em torno do prédio da Dokumenta de 

Kassel, uma das exposições mais representativas do circuito artístico internacional. 

Louise  Bourgeois,  artista  francesa  radicada  em  New  York,  tem  sua  poética 

estruturada na infância, nas questões femininas e psicanalíticas; Cindy Shermann , com a 

fotografia reconstrói obras de arte onde ela é parte integrante da cena. Andres Serrano 

une a imagem de Cristo com elementos profanos. 

Os movimentos circunscritos àquilo que se denomina por Arte Contemporânea são 
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inúmeros, pois desdobramentos da optical  art,  intervenção urbana, grafitte,  retorno da 

pintura,  desenho,  obra  de  arte  eletrônica,  convivem  harmoniosamente  ou  não  no 

panorama das  artes.  As  transformações  parecem dar  indício  de  que  não  estão  nem 

próximas  de  uma  estabilidade.  Equilibrar-se  neste  mundo  é  vital,  e  ter  critérios  de 

discernimento é fundamental para não cairmos nos perigos do excesso de subjetividade 

do gosto pessoal.

Street  Art  -  A expressão  Arte  Urbana  ou  street  art  refere-se  a  manifestações 

artísticas desenvolvidas no espaço público, distinguindo-se das manifestações de caráter 

institucional ou empresarial, bem como do mero vandalismo.

A  princípio,  um  movimento  underground,  a  street  art  foi  gradativamente  se 

constituindo como forma do fazer artístico, abrangendo várias modalidades de grafismos - 

algumas vezes muito ricos em detalhes, que vão do Graffiti  ao Estêncil, passando por 

stickers,  cartazes  lambe-lambe  (também  chamados  poster-bombs),  intervenções, 

instalações, flash mob, entre outras.

A  expressão  Arte  Urbana  surge  inicialmente  associada  aos  pré-urbanistas 

culturalistas  como  John  Ruskin  ou  William  Morris  e  posteriormente  ao  urbanismo 

culturalista de Camillo Sitte e Ebenezer Howard.

3.1Artistas Brasileiros

A arte contemporânea brasileira é formada, inicialmente, por artistas modernos que 

transformaram seu trabalho no transcorrer dos anos. A partir da década de 1960, a pop-

art  norte-americana  influenciou  os  artistas  brasileiros  que  formaram  um  movimento 

chamado Nova Figuração. A relação com as histórias em quadrinhos ou com os produtos 

de  consumo,  entretanto,  se  diferenciava  das  obras  norte-americanas  por  estarmos 

vivendo  um  momento  de  ditadura  política.  Enquanto  os  estadunidenses  faziam  uma 

apologia crítica ao consumo, o que se operava no Brasil era uma tentativa contínua de 

driblar a censura. Nelson Leirner, Antônio Dias e Rubens Guerchman são artistas que 

iniciaram  sua  carreira  com  trabalhos  vinculados  à  pop-art,  mas  desenvolveram  uma 

linguagem  própria,  que  não  pode  ser  enquadrada  em  uma  categoria  específica.  A 

dificuldade de definição de estilos é uma das características da arte contemporânea. 

A inovação gerada a partir da utilização de suportes alternativos, na esteira da arte 

povera italiana, descarta os materiais tradicionais como tela ou bronze, fazendo com que 

alguns artistas pensem seus trabalhos mais próximos de uma realidade pública, o que faz 

com que as obras transformem sua relação com o espaço expositivo. São as chamadas 

instalações, que mesclam diversos elementos e formam um ambiente onde o observador 
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faz parte do trabalho. A poética de Regina Silveira é um exemplo deste tipo de obra, 

sendo que alguns de seus trabalhos são realizados diretamente no espaço público, em 

meio ao trânsito das grandes cidades.

Waltércio Caldas trata de forma sintetizada a sua produção artística. Tanto os trabalhos 

realizados  para  espaços  urbanos  quanto  as  obras  destinadas  a  espaços  expositivos 

convencionais,  dialogam  com  o  vazio  e  instauram  uma  reflexão  irônica  sobre  o  ato 

perceptivo.

A arte brasileira, com a Geração 80 sofreu grande transformação. Após duas décadas 

de uma arte hermética e de difícil compreensão, acontece o ressurgimento da pintura. Em 

toda parte do mundo, e isto inclui o Brasil, diversos grupos de artistas abraçam a bandeira 

da liberdade de criação e resgatam o fazer pictórico que havia sido desvalorizado.

 No mundo pós-moderno, globalizado e ligado por novas redes de comunicação,  a 

percepção do tempo se altera, mitos antigos são retomados, e a proximidade da mudança 

do milênio gera uma série de reflexões a este respeito, as quais alteram substantivamente 

os processos de criação, agora menos idealista e mais ligado às questões do hedonismo.

     Em São Paulo surgem artistas que trabalham com pinturas de grandes dimensões, 

pinceladas soltas e cores fortes. Ainda muito jovens, suas obras foram exibidas na Bienal 

de São Paulo e figuraram lado a lado com os grandes expoentes da pintura internacional. 

A chamada grande tela, um corredor de pintura expressionista que foi criado no espaço 

expositivo,  validou o  retorno  da  pintura  na  arte  contemporânea.  Nuno Ramos,  Marco 

Giannotti,  Fábio  Miguez,  Paulo Pasta  e  Leda Catunda,  compõem o corpo de artistas 

paulistas que, desde então, foram reconhecidos pela qualidade de seus trabalhos.

     A exposição “Como vai você” geração 80, realizada no Parque Lage (RJ) reuniu obras 

de mais de cem artistas que pregavam o retorno da liberdade expressiva, distante dos 

ditames  conceitualistas.  Daniel  Senise  e  Beatriz  Milhazes  são  representantes  deste 

momento  da  história  da  arte  brasileira.  Senise  com  suas  telas  trata  a  pintura  como 

metáfora e inclui em seu repertório citações da história da arte; o Beijo do elo perdido, 

uma de suas pinturas consagradas, demonstra sua intensa preocupação com as origens 

e o destino dos homens. Milhazes lança um novo olhar sobre o barroco brasileiro e vê, a 

cada dia que passa um maior reconhecimento público de seu trabalho.

      A partir dos anos 1990, o que se percebe na cena artística é o convívio, harmonioso 

ou  não  de  tendências  díspares  e  contraditórias.  A  pintura  convive  com  pesquisas 

tecnológicas, as intervenções urbanas passam a se alojar nas paredes dos museus e o 

conceitualismo cria obras de difícil compreensão.

      Se muitos artistas afirmam que a arte deveria estar ao alcance de todos, outros tantos 
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esclarecem que para se compreender a arte é necessário um processo de iniciação. O 

fato é que criar obras de arte é articular uma linguagem específica e, na medida em que 

estudamos,  algumas portas se abrem para a compreensão.  Se nos parece mais fácil 

compreender aquilo que já passou, isto não deve funcionar como um impedimento para 

que  lancemos  um  esforço  no  sentido  de  compreender  o  tempo  presente,  pois  é 

justamente isso que faz com que os artistas contemporâneos pesquisem e estruturem 

suas poéticas.

A arte conceitual,  todavia,  interessava os artistas locais, compondo, por exemplo, o 

repertório  de  Lygia  Clark  e  Hélio  Oiticica  (FIGURA  01).  Com  a  hegemonia  do 

conceitualismo,  que aconteceu nos anos 1970,  as manifestações artísticas se tornam 

mais imateriais, dando primazia ao processo e à experiência adquirida na formação da 

obra. O efêmero traduz um mundo que se vê, gradativamente, indo de encontro à sua 

própria destruição. Diminui a força das ideologias, e em seu lugar surge o cinismo ou a 

ironia, que caracterizam a pós-modernidade.

Um dos olhares mais atentos quando se trata de uma análise das operações sociais, 

destaca-se o Cildo Meirelles; suas inserções em circuitos comerciais, suas notas de zero 

dolar ou zero cruzeiro subverteram o circuito de distribuição no mercado, ironizando o 

sistema  capitalista.  Sua  produção  atual  alia  estranheza  e  deslumbramento:  Babel, 

Cruzeiro do Sul e Marulho.

3.2 Artistas Estrangeiros

Existem artistas representantes da Arte Contemporânea em diversos países. As 

primeiras obras foram realizadas a partir da segunda metade do século XX nos EUA, mas 

estas  expressões  artísticas  continuam a  ser  produzidas  até  a  atualidade  também na 

Europa  e  América  do  Sul.  Frutos  de  um  processo  em  constante  transformação  e 

avaliação, os objetos artísticos refletem as profundas transformações sociais que atingem 

as mais diversas civilizações, como por exemplo, o aumento na disseminação e troca de 

informações, as quais colocam muito mais rapidamente os artistas em contato com a 

produção global.

O  deslocamento  da  função  da  arte,  aliada  ao  desenvolvimento  de  novas 

tecnologias, alterou todo o sistema de produção de bens humanos. A partir da Segunda 

Guerra  Mundial  os  seres  humanos  se  depararam  com  a  efetiva  possibilidade  do 

desaparecimento da humanidade. Estes fatos impedem que a poética do artista siga as 

diretrizes dos movimentos clássicos, no sentido de se conceber uma ordem do mundo. Se 

a  Modernidade  foi  um período  que  iniciou com o  otimismo  do  progresso,  o  período 
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contemporâneo, também chamado de pós-moderno, é o período da desilusão e da perda 

do idealismo.

4. METODOLOGIA

O desenvolvimento das atividades foi baseado no uso de uma metodologia com os 

conceitos de pesquisa e ação, proposta por FRANCO (2005), levando em consideração 

um planejamento para uma construção prática desta proposta em quatro etapas, num 

propósito  de  permitir  que  estes  elementos  essenciais  pudessem  auxiliar  o 

desenvolvimento e a prática das atividades.

As  quatro  etapas  do  trabalho  foram  apresentadas  em  unidades  propostas  no 

Caderno Pedagógico: A  Unidade 1 foi trabalhada com os alunos através de exposição 

visual e pesquisa teórica dos conceitos, dos artistas e dos materiais utilizados na Arte 

Contemporânea; A Unidade 2 foi desenvolvida com planejamento e pesquisa prática para 

possibilitar  aos  alunos  a  coleta  de  materiais  alternativos  para  análise  e  posterior 

utilização;  A  Unidade  3 previu  a  criação  de  propostas  e  de  composições  que foram 

trabalhadas  pelos  alunos  em  planos  bidimensionais  com  a  utilização  dos  materiais 

coletados; A Unidade 4 trabalhou também com criação e construção de estruturas para 

que os alunos compusessem trabalhos explorando a tridimensionalidade dos materiais 

alternativos coletados. 

 

FIGURA  01 - Fotografia dos materiais alternativos utilizados. 
FONTE: AUTORA 2010

FERRAZ e FUSARI (1993) acreditam que a consciência e a interferência sobre o 

processo educativo são fundamentais para o professor, para o aluno, e para todos que 

estão  envolvidos  com uma educação que se  pretende transformadora.  A  consciência 

histórica e a reflexão crítica sobre conceitos, as idéias e as ações educativas de nossa 
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época  possibilitam nossa  contribuição  efetiva  na  construção  de  práticas  e  teorias  de 

educação escolar em arte que atendam às implicações individuais e sociais dos alunos, 

às  suas necessidades e interesses,  e  ao mesmo tempo,  proporcionem o domínio  de 

conhecimentos básicos de arte.

A metodologia aplicada foi  composta de abordagens teóricas de pesquisa e de 

atividades práticas que se complementaram no desenvolvimento do trabalho. Na pesquisa 

e  nos seminários  foram utilizados textos,  imagens  de  obras  e  de  exposições,  filmes, 

depoimentos de artistas sobre suas atividades de produção, com a utilização dos recursos 

didáticos: livros, mídias como cd’s ou dvd’s, e internet disponíveis. Nas atividades práticas 

foram utilizados desenho, pintura, recorte e colagem para a expressão bidimensional e as 

construções  tridimensionais  trabalhadas  com  a  utilização  de  materiais  alternativos 

coletados e avaliados pelo seu potencial plástico e modelável.

Muitas são as formas possíveis de combinação da arte ao ensino como um todo sob 

forma de metodologias de pesquisa e educação, uma vez que a arte abre possibilidades 

de  manter  alianças  interdisciplinares  com  outras  áreas  do  saber,  reforçando  a  sua 

aplicabilidade  junto  aos  princípios  da  educação  ambiental  e  as  novas  estratégias  de 

ensino  propostas  pelo  MEC.  Nesta  linha  de  pensamento  foram  ainda  lembradas  as 

questões pertinentes o meio ambiente e a sustentabilidade ambiental nos quesitos dos 

três R’s, reaproveitar, reciclar e reutilizar, os materiais disponíveis no meio e descartados 

pelo sistema de vida atual de consumo.

Com a metodologia de pesquisa e de ação, a aplicação dos trabalhos ocorreu num 

ambiente de interatividade entre a professora e os alunos e dos alunos entre si, pautada 

num estudo teórico e prático da Arte Contemporânea. O projeto teve a aplicação em sala 

de aula do tipo atelier,  e no laboratório de informática. Destinadas aos estudantes do 

ensino médio, com tempos teóricos e tempos práticos distintos, as atividades trouxeram 

uma grande contribuição para os alunos envolvidos no projeto, levando os estudantes a 

refletirem, a praticarem  e a apreciarem a Arte Contemporânea.

  

5. RESULTADOS

O encaminhamento em sala foi fundamentado pela discussão sobre o que é Arte 

Contemporânea e quais as suas principais vertentes. LEDUR (2005) em sua pesquisa 

indica que a ausência da Arte  Contemporânea no espaço da escola,  além de outros 

motivos, é também uma responsabilidade do professor, pois sua formação e concepção 

de arte não permitem uma aproximação com este tema, e afirma, que:
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É necessário repensar o conceito de arte que norteia a prática dos professores para 
conectá-la  com os desafios da construção de conhecimento  no mundo em que 
vivemos,  tornando  significativa  a  arte  produzida  no  nosso  tempo,  mesmo  que 
muitas vezes ela pareça estranha ou não artística.  Considerar  as mudanças na 
concepção de arte é um primeiro passo para avançar  no entendimento da arte 
produzida na atualidade. (p. 24).

Nesse projeto o entendimento de arte foi buscado tanto pelos estudantes quanto 

pela professora, pois ambos necessitam ampliar o conhecimento em relação a este tema.

 “Pela  arte,  no  entanto,  o  indivíduo  pode  expressar  aquilo  que  o  inquieta  e  o 
preocupa. Por ela, o artista pode elaborar seus sentimentos, para que haja uma 
evolução mais integrada entre o conhecimento simbólico e seu próprio “eu”. A arte 
coloca-o frente a frente com a questão da criação: a criação de um sentido pessoal 
que oriente sua ação no mundo”. DUARTE JUNIOR, (2000).

Considerando que o ambiente escolar  faz parte  de um sistema maior,  deve-se 

também no ensino formal, ou seja, aquele realizado dentro do sistema escolar, fomentar a 

educação ambiental, que em geral é executada por uma equipe multidisciplinar, onde os 

temas são tratados de forma transversal, ou seja, reunindo várias disciplinas. OLIVEIRA 

(1998).  A educação ambiental deverá fomentar a ação cooperativa entre indivíduos, os 

grupos sociais e as instituições e deve lançar mão de todos os recursos pedagógicos 

disponíveis, mas também acentuar devidamente as atividades práticas.  DIAS (2000).

Unidade 1 - A introdução ao tema aconteceu primeiramente através de exposição oral e 

apresentação  da  pesquisa  sobre  História  da  Arte  Contemporânea,  elaborada  pela 

professora, para todos os alunos envolvidos. 

Após este conhecimento preliminar os alunos foram divididos em duplas para que 

cada equipe pudesse elaborar sua pesquisa no laboratório de informática sobre um dos 

movimentos  de  Arte  Contemporânea  propostos:  Expressionismo  Abstrato,  Pop  Art, 

Performance, Instalação, Minimalismo, Body Art, Street Art, Arte Povera.

Com a pesquisa pronta, cada dupla de alunos fez a apresentação do seu tema e 

dos resultados encontrados para os outros colegas da turma. Os alunos imprimiram suas 

pesquisas, e foi feita a montagem de um painel com os resultados impressos em papel 

A4, este painel ficou exposto na sala de aula da turma.

Durante o seminário realizado com as apresentações dos alunos aconteceu uma 

troca  de  informações  e  de  comentários  entre  os  alunos  sobre  os  artistas  da  arte 

contemporânea, sobre as obras estudadas e sobre os materiais que foram utilizados nas 

suas obras. Todos os alunos atingiram os objetivos propostos nesta unidade de estudos.
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Unidade 2 – Nesta unidade a professora propôs alguns comentários com os alunos sobre 

as questões ambientais relacionadas à escassez dos materiais disponíveis na natureza e 

sobre o reaproveitamento de muitos materiais que estão acessíveis em nosso dia a dia. 

Estes  materiais  são  compostos  por  embalagens  de  diferentes  tipos  como:  papéis  de 

diferentes cores, jornal, revistas, caixas de papelão, plásticos, isopor, madeiras, tecidos, 

barbantes,  tampas,  garrafas  “pet”,  botões.  Alguns  materiais  complementares  foram 

utilizados: luvas, cola, verniz, tintas guache e acrílica, pincéis e tesouras, manequins e 

modelos de gesso, espelho.

Após estes comentários sobre os materiais recicláveis, foi solicitado aos alunos que 

fizessem  coleta  de  materiais  e  os  trouxessem  para  o  colégio,  para  que  os  mesmos 

pudessem ser utilizados em sala na criação e confecção de trabalhos criativos.Poucos 

alunos coletaram e trouxeram materiais e embalagens.

                                    

Unidade 3 – Nesta unidade foram iniciadas as atividades de expressão e criação artística, 

no  plano  bidimensional.  Os  alunos  puderam se  inspirar  nos  movimentos  artísticos  já 

estudados  da  Arte  contemporânea,  e  utilizar  os  materiais  coletados  para  fazer  suas 

composições, tendo como base um plano bidimensional de tamanho A3. Os alunos se 

utilizaram de papéis coloridos, recortes de revistas e de jornais, tampas, barbantes, areia, 

terra, folhas, e tecidos para compor seus trabalhos.

FIGURA 02 – Alunos trabalhando nas criações bidimensionais.

FONTE: AUTORA 2010
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Unidade 4 – Nesta unidade também foi trabalhada a expressão e a criação artística. A 

proposta  foi  construir  estruturas  tridimensionais  utilizando  materiais  alternativos  e 

recicláveis, e explorar a sua plasticidade. Uma técnica bastante empregada foi o uso do 

papel  machê  com  a  qual  os  alunos  criaram  máscaras  e  esculturas  tridimensionais. 

Também  foram  propostas  dos  alunos:  painéis  com  pinturas,  volumes  geométricos, 

esculturas e máscaras.  

Alguns  materiais  foram  necessários  e  providenciados  pela  professora, 

especialmente  para  o  acabamento  de  alguns  trabalhos  como,  por  exemplo:  espelho, 

luvas, pratos e copos de plástico descartáveis, manequins, máscaras de gesso. Nesta 

etapa dos trabalhos houve um excelente nível de participação por parte dos alunos que se 

dedicaram com grande interesse e que atingiram resultados surpreendentes.  

                                      
FIGURA 03 – Alunos trabalhando nas criações tridimensionais.

FONTE: AUTORA 2010

Exposição dos Trabalhos  - Esta etapa foi realizada na Escolinha de Arte do Colégio 

Estadual do Paraná. Foi montada no mês de novembro de 2010, pelos próprios alunos 

que executaram os trabalhos. Todos os trabalhos realizados foram expostos. Houve muita 

curiosidade e visitas das pedagogas, de professores e de alunos de outras séries do 

Colégio que compareceram para conhecer o trabalho dos alunos dos terceiros anos I, J e 

K do Colégio.
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FIGURA 04 –  Exposição dos trabalhos na Escolinha de Arte em Novembro de 2010.

FONTE: AUTORA 2010
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  conhecimento  dos  movimentos  de  Arte  Contemporânea  foi  apreciado  pelos 

alunos por lhes permitir entenderem melhor o tempo em que vivem.

Este tipo de atividade, por utilizar materiais simples e recicláveis, pode ser aplicada 

na Educação de Arte tanto em escolas públicas quanto privadas, e com diversas faixas 

etárias de alunos. È necessário proporcionar iniciativas que promovam o desenvolvimento 

de habilidades criativas aos alunos.

É  importante  que  os  alunos  possam  desenvolver  um  novo  olhar  para  poder 

apreciar a plasticidade da arte contemporânea e dos materiais alternativos disponíveis. 

A  conscientização  dos  alunos  sobre  a  escassez  dos  materiais  disponíveis  na 

natureza e sobre a preservação do meio ambiente é fundamental nos dias atuais.

Os professores de Arte são profissionais que devem procurar conhecer melhor a 

Arte contemporânea e desenvolver aulas relacionadas com este tema, humanizadas e 

que despertem o interesse dos alunos, levando-os a re-elaborar seus modos de pensar e 

a perceber a realidade que os cerca, contribuindo para a construção de um futuro melhor. 

O professor deve estar consciente da importância de seu papel no desenvolvimento dos 

indivíduos e relacionar os conteúdos propostos ao cotidiano destes indivíduos que são os 

seus alunos.
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