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Em nossa vida cotidiana convivemos com ficções, representações e formas que alimentam um imaginário 
coletivo cujos conteúdos são ditados pelo poder. A arte apresenta-nos contra-imagens.  
(Nicholas Bourriaud, 2009) 
 
Afirmar os valores estéticos que devem inspirar a organização pedagógica e curricular da educação 
profissional é afirmar aqueles valores que aqui devem impregnar com maior força todas as situações 
práticas e ambientes de aprendizagem”  
(CNE/CEB Parecer nº. 16/99, PCNb, 1999:18). 
 
 

Porém, como incorporar o aspecto estético a um processo ou atividade educacional?  
 

A questão vai além do simples embelezamento e espetacularização pela inclusão de aspectos midiáticos. Como se pode 
perceber, a arte contemporânea tem mais preocupações em comum com a educação do que se imagina. Portanto, pode ser 
interessante entender como processos artísticos lidam com essas questões mobilizando as pessoas para uma postura mais ativa, 
crítica e de autonomia para, a partir daí, buscar meios de aplicar esses processos em sua vida profissional e cotidiana. 
 

Como funciona o fazer artístico atual? 
 

Em torno de três eixos: questão, processo e meio. A maneira com que cada 
artista equilibra ou desequilibra os três eixos define aquilo que dizemos ser a 
sua poética. Ou seja, a poética de um artista não está apenas no meio de 
expressão utilizado (pintura, desenho, escultura, fotografia, performance, 
instalação etc), mas na confluência, harmônica ou conflitante, entre uma 
questão, o processo com o qual aborda tal questão e o meio de expressão sobre 
o qual essa abordagem se manifesta. 

 

Roland Barthes (1977, 1999) define a escritura 
como toda manifestação de linguagem humana 
capaz de promover um "descongelamento" dos 
signos. O abismo poético que se abre como 
resultado do processo escritual convida a um salto 
no vazio para a inovação, salto do qual o sujeito 
retorna refigurado. Ou do qual não retorna mais. 
O ato poético - como diria também Haroldo de 
Campos (1977) sobre o "poetar" - é o próprio ato de 
configurar, ou de formular a escritura. As obras 
poéticas, como qualquer discurso, acontecem na 
linguagem; entretanto, não se pode negar seu 
impacto sobre a experiência cotidiana devido ao seu 
poder de ataque subversivo contra a ordem moral e 
social. Esta interação do poético com o prático abre 
um leque de opções que vai da confirmação 
ideológica da ordem estabelecida (sedimentação, 
ou prazer) à crítica e problematização (inovação, ou 
êxtase), incluindo a alienação em relação ao real, 
uma interação de ordem ética. 
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Tripalium versus poiesis 
 
A idéia de trabalho como castigo precisa ser substituída pelo conceito de realizar uma obra 
 
Por muitas vezes a idéia de trabalho é associada a castigo, fardo, provação?  Do ponto de vista etimológico, a palavra “trabalho” (assim 
como em francês, espanhol e italiano) tem origem no vocábulo latino tripalium, que era um instrumento de tortura, ou seja, três paus 
entrecruzados para serem colocados no pescoço de alguém e nele produzir desconforto.  A origem do Ocidente é o mundo greco-
romano.  Se pegarmos, por exemplo, o período do século II a.C. até o século V, teremos a formação da sociedade clássica greco-romana 
com as heranças que o mundo grego havia gerado. Essa Sociedade cresceu em sua exuberância a partir do trabalho escravo.  Em 
sociedades assim, montadas com base no sistema escravocrata, a própria idéia de  trabalho remete à escravidão.  Portanto, trabalho é 
coisa menor, indecente, imoral ou de gente que está sendo punida. 
 
Tivemos, depois, o mundo medieval em que a relação foi senhor e servo.  Substitui-se, num determinado momento, a idéia de trabalho 
pela de servidão.  Não há mais o escravo, mas há o servo, que precisa trabalhar um pouco para ele e o restante para o senhor dele.  
Persiste o esquema de dependência.  O mundo capitalista europeu substituiu o trabalho escravo na Europa pelo trabalho escravo fora da 
Europa.  Continuamos, portanto, com a mentalidade escravocrata.  O mundo ocidental no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, foi 
todo construído sob a lógica da exploração do outro. 
 
Nessas sociedades só nos faltava uma concepção religiosa na qual o trabalho aparecesse como castigo, e isso o judaísmo nos ofereceu.  
O mundo semita trouxe essa idéia à tona, porque a religiosidade semítica expressa no mundo hebraico vai trazer a idéia do trabalho 
como castigo.  Afinal de contas, qual foi o grande crime de Adão e Eva?  Eles desobedeceram à divindade.  A mulher recebeu uma 
condenação: “Vais pagar com as dores do parto pelo teu erro”.  E o homem recebeu outra condenação: ”Vais trabalhar”.  A primeira coisa 
que Adão e Eva percebem quando traem a divindade, segundo o relato religioso hebraico, é que estão nus.  E isso não é um empecilho 
moral, porque aquela sociedade não tinha problema com aquele tipo de nudez.  O problema de perceber-se nu é que você se dá conta 
de que tem corpo.  E, ao perceber que tem corpo, você tem de sustentar o corpo, alimentá-lo, cuidá-lo, abrigá-lo etc.  Para tal, vai ter de 
trabalhar.  Então, do ponto de vista da religiosidade originária no Ocidente, a idéia do trabalho continua como castigo. 
 
Se isso está no campo da religião, no campo da Filosofia a noção mais forte em relação à definição de humano é dada por Aristóteles, 
que, no século V a.C., diz: “O homem é um animal racional”, ou seja, o que define a humanidade de alguém – e, portanto, a sua 
dignidade – é a capacidade de dedicar-se ao pensamento e não às obras manuais.  A tal ponto que, no mundo escravocrata da filosofia 
e da ciência gregas, não se faziam trabalhos manuais.  Platão, um dos maiores pensadores da história, desprezava o trabalho manual.  
De tal modo que ele achava que, quando se estabelecessem os infernos, aqueles que deveriam ficar junto com os escravos lá eram os 
pintores, os escultores, todos aqueles que fossem da elite, mas que desenvolvessem alguma ativiidade com as mãos.  O mundo da 
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Antiguidade, que é a base da nossa sociedade ocidental, coloca o trabalho como um castigo do ponto de vista moral-religioso ou uma 
concepção de castigo a partir da vontade dos deuses da cultura grega. 
 
O mundo medieval que terá Deus no centro, especialmente na Europa – o teocentrismo avançado –,  vai colocar a idéia de que bom é 
ser o senhor; o servo está sempre na posição de submissão.  O mundo capitalista vai introduzir outra relação, diferente daquela de 
senhor e escravo ou servo e suserano.  Esta relação, bem trabalhada pelo pensador alemão Karl Marx, será entre patrão e empregado.  
A escravatura não vai acontecer nesse mundo europeu, mas sim na América e na África.  O Brasil até hoje não se recuperou da 
formação escravagista.  Nós ainda consideramos o trabalho manual como tarefa de inferiores.  Quer ver um exemplo?  Vocè diz para o 
seu filho ou sua filha: “Vocè não está estudando?  Sabe o que vai ser na vida? Vocè não vai ser ninguém, vai ser faxineiro”.  O trabalho 
manual como castigo, o trabalho que estafa, vai aparecer fortemente no mundo ocidental como uma decorrência moral dos que não tèm 
misericórdia. 
 
O mundo protestante luterano e calvinista no século XVI vai trazer uma outra inflexão.  Vai colocar o trabalho, o que nasce junto com o 
capitalismo, como a continuidade da obra divina.  Nesse sentido, o trabalho para acumular e guardar será extremamente valorizado.  
Não é casual que essa ética, tão bem estudada por Max Weber, em Ética protestante e o espírito do capitalismo (uma obra do século 
XIX, mas de uma atualidade brutal no século XXI) vai diferenciar inclusive os modos de organização da sociedade no Ocidente: aquelas 
com uma ética mais protestante e aquelas com uma ética católica, apoiada na lógica de que só a pobreza salva. 
O trabalho como castigo persiste.  Tanto que a maior parte das pessoas diz: “Quando eu parar de trabalhar, eu vou fazer isso, isso e 
isso”,  Sendo que isso é uma ilusão, porque você pode dizer: “Quando eu não tiver dependência em relação ao trabalho, eu vou fazer 
isso”.  Mas parar de trabalhar, você não vai parar nunca.  Nem pode.  Porque você nunca deixará de fazer a sua obra.  Seja a sua obra 
aquela que você faz para continuar existindo, seja para ter o seu reconhecimento.  Eu me vejo naquilo que faço, não naquilo que penso.  
Eu me vejo aqui no livro que escrevo, na comida que preparo, na roupa que eu teço. 
 
Etimologicamente, a palavra “trabalho” em latim é labor.  A idéia de tripalium aparecerá dentro do latim vulgar como sendo, de fato, forma 
de castigo.  Mas a gente tem de substituir isso pela idéia de obra, que os gregos chamavam de poiesis, que significa minha obra, aquilo 
que faço, que construo, em que me vejo.  A minha criação, na qual crio a mim mesmo na medida em que crio no mundo. 
Vejo o meu filho como minha obra, vejo um jardim como minha obra.  Tenho de ver o projeto que faço como minha obra.  Do contrário, 
ocorre o que Marx chamou de alienação: todas as vezes que olho o que fiz como não sendo eu ou não me pertencendo, eu me alieno.  
Fico alheio.  Portanto, eu não tenho reconhecimento.  Esse é um dos traumas mais fortes que se tem atualmente. 
Todas as vezes que aquilo que você faz não permite que você se reconheça, seu trabalho se torna estranho a você.  As pessoas 
costumam dizer “não estou me encontrando naquilo que eu faço”, porque o trabalho exige reconhecimento – conhecer de novo. 
 
[Trecho do livro Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética, de Mario Sergio Cortella. Editora Vozes, 2013, pp. 17-21] 
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Meu cabelo não é ruim, ruim é seu preconceito! 
 

1 
A professora Maria Luiza está revoltada. Ela caminha com passos rápidos, sem dizer uma palavra, mas com vários pensamentos agitados ricocheteando por sua 
cabeça. Sem perceber, ela saiu de sua sala e caminhou até o pátio da escola onde está parada, olhando para um mural afixado em uma das paredes da escola. Bom, 
olhando é modo de dizer, porque a última coisa na qual ela estava prestando atenção era no cartaz afixado no mural. 
A revolta da professora Maria Luiza era porque uma menina de dez anos a tinha procurado chorando. O motivo? A menina era negra e tinha cabelo enroladinho que 
usava armado em um estilo quase Black Power. Os colegas estavam fazendo gozação com elas, ou seja, estava havendo bullying. A menina havia reclamado com a 
professora que a levara até um coordenador que havia sugerido que a menina alisasse o cabelo. Afinal, assim “ela ia ficar mais bonita.” 
A menina havia procurado Maria Luiza com lágrimas nos olhos dizendo que adorava seu cabelo do jeito que ele era e não queira alisá-lo. “Eu não posso ser bonita do 
meu jeito” havia perguntado a menina soluçando. A professora Maria Luiza havia abraçado a menina consolando-a, apoiando-a em sua decisão de manter seu cabelo 
do jeito que ela gostava. Depois, que ela se acalmou Maria Luiza levou-a para encontrar seus pais que haviam sido chamados à escola. A professora então conversou 
com a diretora Helena sobre a atitude do coordenador e recebeu um apoio solidário acompanhado de uma reclamação: “esse é um problema sério, mas nós ainda não 
sabemos ainda como cumprir a Lei 10.639/03, que trouxe para os espaços escolares a obrigatoriedade da valorização da cultura de matriz africana e afrobrasileira e o 
respeito às diferenças étnicas e a diversidade aqui na escola. Os professores não sabem direito como trabalhar essas questões.” 
Por isso a professora Maria Luiza está angustiada pensando em quantas meninas negras, mulatas, morenas, com cabelo crespo ou enrolado, se achavam “feias” ou 
“não bonitas” porque não tem pele clara e cabelos loiros. Ela sabe das dificuldades da diretora Helena e quer ajudar. 
“O que uma professora de Artes pode fazer?!” pensa ela. 
“É quanto tem um insight: vou usar um processo artístico que envolva os estudantes para tratar desse problema. Posso chamar alguns colegas também. Mas, qual? O 
que vou fazer?” 
Maria Luiza olha ao seu redor: há diversos estudantes conversando no pátio da escola desfrutando do momento do recreio; outros estudantes estão na biblioteca da 
escola e outros ainda no laboratório de informática; olhando para fora, ela percebe pessoas da comunidade caminhando em frente à entrada da escola. 
 
Se você acha que Maria Luiza deve se inspirar nas interações dos estudantes no recreio para seu projeto, vá para a passagem 2. 
 
Se você acha que Maria Luiza deve se valer dos recursos disponíveis na biblioteca e/ou no laboratório de informática da escola, vá para a passagem 3. 
 
Se você acha que Maria Luiza deve realizar uma atividade que envolva mais diretamente a comunidade ao redor da escola, vá para a passagem 4. 
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2 
 
Observando como os estudantes gostam de conversar e contar histórias uns para os outros, Maria Luiza percebe o prazer que eles têm nessas atividades se associa a uma 
construção de saber. Talvez um saber “não acadêmico”, mas experiências de vida, dicas de equipamentos e recursos de informática, valores sociais, competências sociais. Por isso, 
ela tem uma ideia: fazer um teatro interativo. 
Maria Luiza se aproxima dos estudantes do 2º ano do Ensino Médio e faz sua proposta: 
- Vocês gostariam de participar de um teatro relacional? 
- Como assim, professora? 
- É assim, nós preparamos uma peça de teatro e em determinadas situações uma personagem, normalmente a protagonista, vira para a platéia e pergunta o que ela deve fazer. O público dá 
sugestões, vota uma opção e a pessoa segue a sugestão mais votada pela platéia. Assim, a peça vai sendo construída junto com o público. 
Os rapazes e moças ficam empolgados e logo um grupo se reúne para tocar à frente o projeto. Maria Luiza dá uma orientação de que devem buscar um roteiro que trabalhe com questões da 
cultura afrobrasileira, diversidade étnica e respeito à diferença. Os estudantes pesquisam junto com Maria Luiza e decidem se inspirar na obra literária “Capitães da Areia” de Jorge Amado 
porque a história trata de meninos de rua, preconceitos sociais e raciais, bem como a descriminação contra o candomblé. 
O roteiro então é escrito, os cenários são produzidos bem como as vestimentas. E a data da peça é marcada e logo se fazem os anúncios na escola da peça de teatro 
interativo dos estudantes do 1º ano do Ensino Médio. 
 
Se você acha que a professora Maria Luiza deve se afastar durante a elaboração do roteiro e condução da peça pelos estudantes para não cercear a criatividade deles, vá para 5. 
Se você acha que a professora Maria Luiza deve trabalhar junto com os estudantes durante a elaboração do roteiro e condução da peça para orientar os esforços 
criativos dos estudantes, vá para 8. 
 

3 
 
Maria Luiza resolve ir até a biblioteca e ver quem está lá: alguns estudantes lendo e conversando baixinho. No laboratório de informática a situação é a mesma. 
“Esses estudantes gostam de pesquisar. Estamos na cultura do remix, de misturar e recombinar coisas. Eu posso usar isso para criar um projeto bem legal.” 
A professora Maria Luiza então junta os estudantes que estão na biblioteca com os estudantes que estão no laboratório de informática em uma grande reunião no pátio 
da escola e faz sua proposta: escolher uma obra literária e fazer uma transposição do tema, personagens e enredo para outro ambiente narrativo. Por exemplo, um 
videogame, uma história em quadrinhos, um RPG (Role Playing Game), um vídeo para ficar na internet. 
Os estudantes, em sua maioria do 1º ano do Ensino Médio, logo se animam e começam a trocar ideias sobre qual livro poderia ser. Maria Luiza então coloca que o livro 
tem de abordar as questões da cultura afrodescendente e respeito à diversidade étnico-racial. Após algum debate, ela e os alunos escolhem a obra literária “Capitães 
da Areia” de Jorge Amado porque a história trata de meninos de rua, preconceitos sociais e raciais, bem como a descriminação contra o candomblé.  
Você então propõe: que tal transformar essas personagens num grupo de super-heróis? Ou então nos policiais de uma série policial? Ou que tal uma série de terror? 
Logo os estudantes estão empolgados traçando um cronograma para o projeto, distribuindo responsabilidades e debatendo sobre o que pretendem fazer: história em 
quadrinhos? Vídeo? Videogame?  
Maria Luiza se afasta um pouco, assistindo ao debate, para decidir qual será a sua participação nesse projeto de adaptação narrativa. 
 
Se você acha que a professora Maria Luiza deve se afastar durante a realização da transposição narrativa pelos estudantes para não cercear a criatividade deles, vá para 7. 
Se você acha que a professora Maria Luiza deve trabalhar junto com os estudantes durante a realização da transposição narrativa pelos estudantes para orientar os esforços 
criativos deles, vá para 9. 
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4 
 
Maria Luiza resolve que é vital envolver diretamente a comunidade nessa atividade com os estudantes. Portanto, é preciso pensar em algo que ultrapasse os muros da 
escola. Mas, o que? O que podem fazer para tocar nessas questões de preconceitos raciais que estão mais implícitas, menos evidentes, no comportamento das 
pessoas. 
Em suas aulas de Arte a professora lança o desafio e convida os estudantes a participar. Após algum tempo ela tem alguns estudantes, entre o 1º, 2º e 3º ano do 
Ensino Médio, que estão empolgados com o projeto. Muitas ideias são trocadas entre eles e Maria Luiza em animadas reuniões. Finalmente, conseguem chegar a uma 
metáfora para o racismo: o cabelo. 
Afinal, tinha sido esse o problema de uma aluna sobre às reações a seu cabelo que disparara todo o processo e no Brasil ainda se usam as expressões “cabelo ruim” 
para se referir a cabelo crespo, enroladinho, típico de pessoas negras, e “cabelo bom” para se referir a cabelos lisos.  
Surgiu uma proposta: criar um evento no qual pessoas de cabelo liso fossem proibidas de entrar. Isso faria com que as pessoas de cabelo liso percebessem a 
descriminação que as pessoas de cabelo crespo sofrem. A ideia é interessante e os estudantes querem logo meter a mão na massa. Você fica na dúvida se deve 
intervir ou não. 
 
Se você acha que Maria Luiza não deve intervir para não quebrar a empolgação dos estudantes, vá para 6. 
Se você acha que Maria Luiza deve solicitar que eles façam mais pesquisas antes de agir, vá para 10.  

 
 

5 
 
A peça foi um sucesso...de público. Pais, estudantes e professores prestigiaram os esforços dos estudantes e o auditório da escola ficou cheio. O público interagiu com 
os “atores” da peça votando nas situações chave e os estudantes seguiam essas orientações para ir compondo a peça. Só que, algo deu errado. Os estudantes do 
projeto haviam escolhido como protagonistas da peça as personagens Pedro Bala, líder dos capitães da areia, e Dora, a menina que se junta ao bando e se torna a sua 
amada. Conforme as descrições de Jorge Amado, eles escolheram um rapaz loiro para Pedro Bala (“o cabelo loiro voando, a cicatriz vermelha no rosto, era de uma 
agilidade espantosa”) e uma moça loira para Doira (“olhos grandes, cabelo muito loiro”). O principal personagem negro era João Grande que como no livro era grande, 
forte, bom e limitado intelectualmente, um verdadeiro clichê. Maria Luiza havia sugerido criarem uma personagem nova, uma moça negra, e os estudantes seguiram a 
sugestão e uma moça negra interpretou a “Teresa”. Porém, como não souberam o que fazer com a personagem a Teresa apenas aparecia nas cenas e pouco 
contribuía para o desfecho da narrativa. No final, diferente do que ocorre no livro, Pedro Bala salva Dora e o casal loiro e bonito, bonito porque loiro, vive feliz para 
sempre. 
A atividade foi válida porque os estudantes aprenderam muito sobre a época, cooperaram desenvolvendo sua capacidade de organização e criativa. Porém, os 
aspectos de diversidade étnica e valorização da cultura afrobrasileira mal foram tocados. 
Maria Luiza pensa: bem, valeu a pena. Mas, da próxima vez tenho que rever esse processo. 
 
FIM! O processo artístico que você escolheu é a “Estética Relacional”. Leia adiante agora mais a respeito. 
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6 
 
Maria Luiza acha melhor manter a empolgação dos estudantes e não se meter muito no que eles estão fazendo. Após longo debate, a ideia deles é criar um abadá de 
funk e sair pela praça perto da escola. Basicamente, eles criam um bloco de funk, o “funk diversidade”, em que pessoas ficam tocando música, cantando e dançando 
no meio do bloco, enquanto outras pessoas ficam segurando uma corda esticada ao redor do bloco, formando um retângulo, que delimita quem está dentro e quem 
está fora do bloco. As pessoas para poder entrar no bloco e dançar precisam passar pela corda, o abadá, e quando o fazem recebem uma camiseta do “funk 
diversidade”. Porém, quem tem cabelo liso não pode entrar no bloco. 
Sem querer se meter, Maria Luiza resolve deixar os estudantes soltos e não faz uma pesquisa prévia sobre o projeto com colegas e pais de estudantes. 
No dia marcado, o bloco sai pela praça com os estudantes bem animados. A empolgação deles é geral, e Maria Luiza acompanha tudo de longe. Ela nota que alguns 
estudantes e mesmo pais ficam aborrecidos com a proibição “pessoa de cabelo liso não entra”, mas saem logo comentando “funk é coisa de preto mesmo” e fazem um 
ar de superioridade cultural. Pelo visto, a iniciativa reforçou o clichê racial para algumas pessoas em vez de questioná-lo. 
A atividade foi válida porque os estudantes aprenderam muito sobre a época, cooperaram desenvolvendo sua capacidade de organização e criativa. Porém, os 
aspectos de diversidade étnica e valorização da cultura afrobrasileira não foram bem abordados e acabaram reforçando clichês junto à comunidade no entorno da 
escola. 
Maria Luiza pensa: bem, valeu a pena. Mas, da próxima vez tenho que rever esse processo. 
 
FIM! O processo artístico que você escolheu é a “Escultura Social”. Leia adiante mais a respeito. 
 

7 
 
Os estudantes decidem por criar uma história em quadrinhos virtual que fica alojada em um site na web. A história apresenta quatro personagens, dois rapazes e duas 
moças, super-heróis do esquadrão “capitães da areia” que adquiriam seus poderes quando um meteoro atingiu a praia onde estavam. Eles combatem supervilões e em 
suas identidades secretas buscam enfrentar diversos desafios devido a à descriminação racial e social.  
O site também traz textos sobre a questão do respeito à diversidade étnico-racial e até alguns vídeos de música. Fica bonito e os estudantes estão orgulhosos. 
Só que... 
Infelizmente, as personagens da história em quadrinhos acabam caindo em clichês de representação visual de pessoas negras na mídia de massa. O homem negro é 
grande, forte e meio bruto, chama-se Golias Negro. A moça negra alisa o cabelo, para ficar mais bonita, e tem poderes de supervelocidade. O rapaz loiro é um 
supergênio científico que cria naves, robôs e coisas do genro. A moça loira tem poderes de telepatia. O rapaz e a moça brancos são quem resolve os desafios usando 
a inteligência, enquanto o rapaz e a moça negros usam de capacidade física . Quando você aponta essas questões, os estudantes se defendem dizendo que no livro 
Pedro Bala, líder dos capitães da areia é loiro (“o cabelo loiro voando, a cicatriz vermelha no rosto, era de uma agilidade espantosa”), assim como Dora, a moça que se 
junta ao bando e se torna a amada de Bala (“olhos grandes, cabelo muito loiro”). E o rapaz negro amigo de Pedro Bala é João Grande que é muito forte e meio lento de 
raciocínio (“Este negro é burro, mas é uma prensa...”). Um dos estudantes até fala: 
- Se a senhora tivesse avisado antes, nós teríamos mudado isso na história, professora. 
Você, de fato, não quis intervir, mas talvez alguma orientação tivesse ajudado. A atividade foi válida porque os estudantes aprenderam muito sobre a época, 
cooperaram desenvolvendo sua capacidade de organização e criativa. Porém, os aspectos de diversidade étnica e valorização da cultura afrobrasileira foram 
abordados de forma inadequada e acabaram reforçando clichês em vez de combatê-los. 
Maria Luiza pensa: bem, valeu a pena. Mas, da próxima vez tenho que rever esse processo. 
 
FIM! O processo artístico que você escolheu é a “Pós-Produção”. Leia adiante mais a respeito. 



 incorporais [r][p][g] AVENTURAS-SOLO [http://historias.interativas.nom.br/incorporaisrpg] 
 

 

8 
 
A peça foi um sucesso completo! Pais, estudantes e professores prestigiaram os esforços dos estudantes e o auditório da escola ficou cheio. O público interagiu com 
os “atores” da peça votando nas situações chave e os estudantes seguiam essas orientações para ir compondo a peça.  
Maria Luiza pesquisou as personagens e situações da obra Capitães da Areia junto com os estudantes e percebeu alguns clichês na história que precisavam de 
algumas adaptações para que pudessem tratar da diversidade. Por exemplo, o casal proposto por Jorge Amado para o livro, Pedro Bala, líder dos Capitães da Areia, e 
Dora, a menina que se junta ao bando e se torna sua amada, são ambos loiros. O principal personagem negro era João Grande que como no livro era grande, forte, 
bom e limitado intelectualmente, um verdadeiro clichê. Por isso, Maria Luiza havia sugerido criarem uma personagem nova, uma moça negra, e os estudantes seguiram 
a sugestão e uma moça negra interpretou a “Teresa”. 
O enredo da peça se passa no final do livro, quando Dora já morreu e Pedro Bala está se envolvendo com lideranças sindicais e procurando alguém para passar o 
comando dos capitães da areia. Teresa se torna o braço direito de Pedro Bala e disputa com Zé Malandro para ser a nova líder do bando. 
Durante a peça, o público interagiu com os atores e no final da história Teresa se tornou a nova líder dos Capitães da Areia após a partida de Pedro Bala. Sucesso! 
A atividade foi válida porque os estudantes aprenderam muito sobre a época, cooperaram desenvolvendo sua capacidade de organização e criativa e os aspectos de 
diversidade étnica e valorização da cultura afrobrasileira foram abordados durante a peça sensibilizando o público. 
 
FIM! O processo artístico que você escolheu é a “Estética Relacional”. Leia adiante agora mais a respeito. 
 
 

9 
 
Uma história em quadrinhos (HQ) virtual! Essa foi a ideia escolhida pelos estudantes para transpor as aventuras dos capitães da areia, e as questões sociais e de 
diversidade étnico-racial, para outro ambiente narrativo. Maria Luiza achou genial! 
A HQ virtual deles ficou alojada em um site na web. Na história são apresentadas quatro personagens principais: dois rapazes e duas moças, super-heróis do 
esquadrão “capitães da areia” que adquiriam seus poderes quando um meteoro atingiu a praia onde estavam. Eles combatem supervilões e em suas identidades 
secretas buscam enfrentar diversos desafios devido a à descriminação racial e social.  
O site também traz textos sobre a questão do respeito à diversidade étnico-racial e até alguns vídeos de música. Fica bonito e os estudantes estão orgulhosos. 
Felizmente você se envolveu no processo e avisou que eles estavam, sem querer, caindo em clichês de representação visual de personagens negras na mídia de 
massa. O rapaz negro era grande, forte, bondoso e meio burro e a moça negra terminava alisando o cabelo. Alguns estudantes até colocaram que “João Grande”, o 
amigo negro de Pedro Bala tinha essas características e que o próprio Bala era loiro. Foi quando você observou: 
- Nós estamos aqui para criticar e inovar. Não para repetir o que já foi feito. Se vocês repetirem clichês serão apenas uma máquina de fotocópia. 
A turma riu e reviu as personagens e o enredo da história. No final, as quatro personagens se unem para derrotar os supervilões da megacorporação “Explorator” que 
queria roubar o suprimento de água da cidade. Depois, em suas identidades secretas, eles criam um movimento para reivindicar mudanças e melhorias para a 
comunidade da qual fazem parte e são bem sucedidos. 
A HQ e o site fazem um grande sucesso com os estudantes e professores da história, bem como com pessoas da comunidade. A atividade foi válida porque os 
estudantes aprenderam muito sobre a época, cooperaram desenvolvendo sua capacidade de organização e criativa e, também porque soube questionar clichês e 
abordar o respeito à diversidade étnica e valorização da cultura afrobrasileira. 
 
FIM! O processo artístico que você escolheu é a “Pós-Produção”. Leia adiante mais a respeito. 
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Maria Luiza acha que é melhor orientar os estudantes para que a empolgação deles siga na direção certa e o projeto tenha o efeito pretendido. Por isso, se mantém 
bem atenta aos debates. 
No dia seguinte, os estudantes chegam com a seguinte ideia: criar um abadá de funk e sair pela praça perto da escola. Basicamente, eles criam um bloco de funk, o 
“funk diversidade”, em que pessoas ficam tocando música, cantando e dançando no meio do bloco, enquanto outras pessoas ficam segurando uma corda esticada ao 
redor do bloco, formando um retângulo, que delimita quem está dentro e quem está fora do bloco. As pessoas para poder entrar no bloco e dançar precisam passar 
pela corda, o abadá, e quando o fazem recebem uma camiseta do “funk diversidade”. Porém, quem tem cabelo liso não pode entrar no bloco. 
Maria Luiza resolve que é melhor eles sondarem a ideia com alguns colegas, professores e parentes para terem uma ideia de qual será a reação das pessoas. Na 
semana seguinte, os estudantes voltam desanimados pois descobriram que muita gente tem preconceito contra funk, considerando “coisa de preto, de favelado” e não 
iria querer mesmo participar de um bloco de funk. 
A professora propõe novos debates e uma estudante tem uma ideia: e se nós usarmos uma referência da cultura erudita? Que tal um círculo de debates sobre uma 
obra literária importante? 
Maria Luiza adora a ideia e então coloca que o livro tem de abordar as questões da cultura afrodescendente e respeito à diversidade étnico-racial. Após algum debate, 
ela e os alunos escolhem a obra literária “Capitães da Areia” de Jorge Amado porque a história trata de meninos de rua, preconceitos sociais e raciais, bem como a 
descriminação contra o candomblé.  
O projeto é feito e a professora e os estudantes conseguem que uma faculdade local organize em seu auditório um dia de leitura comentada e palestras sobre a obra 
Capitães da Areia com professores de História, Literatura, Medicina etc. A entrada é gratuita, mas só pode entrar quem não tem cabelo liso. 
A reação no dia é enorme com pessoas de cabelo liso aborrecidas por não poderem entrar e reclamando na portaria. O debate é grande e consegue-se o efeito 
desejado: chamar a atenção para como a mídia de massa impõe valores de beleza que afetam a autoestima das pessoas que estão fora do padrão. Ou seja, ainda há 
muito a se fazer para respeitar a diversidade étnica-racial. 
Maria Luiza e seus colegas concluem que a atividade foi válida porque os estudantes aprenderam muito sobre a época, cooperaram desenvolvendo sua capacidade de 
organização e criativa e, também porque soube questionar a imposição de padrões pela mídia e abordar o respeito à diversidade étnica e valorização da cultura 
afrobrasileira. 
 
FIM! O processo artístico que você escolheu é a “Escultura Social”. Leia adiante mais a respeito. 
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Se a partir do início da história você seguiu pela opção 2, o processo artístico que você escolheu é a “Estética Relacional”. Leia agora mais a respeito. 
Se a partir do início da história você seguiu pela opção 3, o processo artístico que você escolheu é a “Pós-Produção”. Leia agora mais a respeito. 
Se a partir do início da história você seguiu pela opção 4, o processo artístico que você escolheu é a “Escultura Social”. Leia agora mais a respeito. 
 
Recomendamos que você releia a história abordando os três diferentes caminhos para verificar o processo artístico com o qual você mais se identifica. 
  
 

Estética Relacional 
Trechos do livro de Nicolas Bourriaud, Martins Fontes, 2009. 
 
 

 

 
 
[...] a obra de arte pode consistir num dispositivo formal que gera 
relações entre pessoas, ou nascer de um processo social – fenômeno 
que apresentei com o nome de estética relacional – cuja característica 
determinante é considerar o intercâmbio humano como objeto estético 
em si. (BOURRIAUD, 2009:33) 
[...] o artista leva o observador a participar de um dispositivo, a lhe dar 
vida, completar a obra e a participar da elaboração de seu sentido” 
(BOURRIAUD, 2009:82).  
 
(Diálogo de Mãos, 1966) Lygia Clarck, com sua série de 
Objetos Sensoriais que intermediam interações entre o 
público, foi uma das primeiras artistas a mergulhar naquilo 
que viria a ser a estética relacional. 
 
http://www.lygiaclark.org.br/biografiaPT.asp 
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“A Estética relacional, que de certa maneira se prolonga na presente obra, descrevia a sensibilidade coletiva na qual se inserem as novas formas da prática artística. 
Ambas tomam como ponto de partida o espaço mental mutante que a internet, instrumento central da era da informação em que ingressamos, abriu para o 
pensamento. Mas, a Estética relacional tratava do aspecto convivial e interativo dessa revolução (as razões pelas quais os artistas se dedicam a produzir modelos de 
sociabilidade para serem inseridos na esfera inter-humana).  
“Assim, a obra de arte pode consistir num dispositivo formal que gera relações entre pessoas, ou nascer de um processo social – fenômeno que apresentei com o 
nome de estética relacional – cuja característica determinante é considerar o intercâmbio humano como objeto estético em si.”  
Texto de Bertoletti 
 
As proposições artísticas relacionais suscitam momentos de sociabilidade ou objetos produtores de sociabilidade. O artista, enquanto propositor, determina as relações 
que serão estabelecidas com sua obra, produzindo primeiramente relações entre as pessoas e o mundo, por intermédio de objetos estéticos. Assim, os trabalhos que 
derivam da estética relacional estão inseridos num universo de formas que operam num horizonte prático e teórico das relações humanas. Lidam, desta forma, com 
modos de intercâmbio social, onde a interação com o espectador dentro da experiência estética passa a ser o lugar da obra de arte. A intersubjetividade e a interação 
são os principais elementos que dão forma à sua atividade. O espaço é interativo e possibilita todo e qualquer diálogo, propiciando espaços-tempos relacionais, 
experiências inter-humanas que procuram se libertar das clausuras ideológicas da comunicação de massa, elaborando socialidades alternativas, momentos de convívio 
construído. 
 
(...) além do caráter relacional intrínseco da obra de arte, as figuras de referência 
da esfera das relações humanas agora se tornaram formas integralmente 
artísticas: assim, as reuniões, os encontros, as manifestações, os diferentes tipos 
de colaboração entre as pessoas, os jogos, as festas, os locais de convívio, em 
suma, todos os modos de contato e de invenção de relações representam hoje 
objetos estéticos passíveis de análise enquanto tais. 
 
As proposições artísticas condizentes com a estética relacional funcionam como 
interstícios, como espaços-tempos que se configuram numa ordem que 
transcende a ordem vigente. A arte nos põe diante da realidade numa relação 
singular com o mundo e o “artista leva o observador a participar de um dispositivo, 
a lhe dar vida, completar a obra e a participar da elaboração de seu sentido”. 
Assim, a obra de arte pode ser um dispositivo formal que gera relações pessoais 
ou surgir de um processo social, denominada de estética relacional, onde o 
intercâmbio humano é o próprio objeto estético e seu principal elemento 
caracterizador. 
 
Arte Transversal [http://www.artetransversal.com/] é um coletivo de artistas que 
trata de diversos temas com diversos meios de expressão, mas todos 
relacionalmente. 
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Yayoi Kusama [http://www.yayoi-kusama.jp/e/information/index.html] utiliza diversos meios de expressão para abordar diferentes questões por meio de processos 
relacionais nos quais a participação do público ou de outros artistas é imprescindível; o elemento comum e onipresente da sua poética é o ponto, o elemento mais 
básico e fundador da linguagem visual. The Obliteration Room, 2011: http://www.youtube.com/watch?v=-xNzr-fJHQw 
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Pós-Produção 
Trechos do livro de Nicolas Bourriaud, Martins Fontes, 2009. 
 

 

 
 
Essa arte da pós-produção corresponde tanto à uma multiplicação da oferta cultural quanto 
– de forma mais indireta – à anexação ao mundo da arte de formas até então ignoradas ou 
desprezadas. Pode-se dizer que esses artistas que inserem seu trabalho no dos outros 
contribuem para abolir a distinção tradicional entre produção e consumo, criação e cópia, 
ready-made e obra original. Já não lidam com uma matéria-prima. Para eles não se trata de 
elaborar uma forma a partir de um material bruto, e sim de trabalhar com objetos atuais em 
circulação no mercado cultural, isto é, que já possuem uma forma dada por outrem. Assim, 
as noções de originalidade (estar na origem de...) e mesmo de criação (fazer a partir do 
nada) esfumam-se nessa nova paisagem cultural marcada pelas figuras gêmeas do DJ e 
do programados, cujas tarefas consistem em selecionar objetos culturais e inseri-los em 
contextos definidos. (BOURRIAUD, 2010:8-9) 
 
Marcel Duchamp, na foto com sua obra Roda de Bicicleta (1912), pode ser 
considerado um precursor da pós-produção. 

 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=5370 

 



 incorporais [r][p][g] AVENTURAS-SOLO [http://historias.interativas.nom.br/incorporaisrpg] 
 
 “A Pós-Produção apreende as formas de saber geradas pelo surgimento da rede: em suma, como se orientar no caos cultural e como deduzir novos modos de 
produção a partir dele. De fato, é surpreendente que as ferramentas mais usadas para produzir esses modelos relacionais sejam obras ou estruturas formas 
preexistentes, como se o mundo dos produtos culturais e das obras de arte constituísse um estrato autônomo capaz de fornecer instrumentos de ligação entre os 
indivíduos; como se a instauração de novas formas de sociabilidade e uma verdadeira crítica às formas de vida contemporâneas passassem por uma atitude diferente 
em relação ao patrimônio artístico, pela produção de novas relações com a cultura em geral e com a obra de arte em particular.” 
 
“Todas essas práticas artísticas, embora muito heterogêneas em termos formais compartilham o fato de recorrer a formas já produzidas. Elas mostram uma vontade de 
inscrever a obra de arte numa rede de signos e significações, em vez de considerá-la como forma autônoma ou original. Não se trata mais de fazer tabula rasa ou de 
criar a partir de um material virgem, e sim de encontrar um modo de inserção nos inúmeros fluxos de produção.” 
 
“Dito em outros termos: como produzir singularidades, como elaborar sentidos a partir dessa massa caótica de objetos, de nomes próprios e de referências que 
constituem o nosso cotidiano? Assim, os artistas atuais não compõem, mas programam formas, em vez de transfigurar um elemento bruto (a tela branca, a argila) eles 
utilizam o dado. Evoluindo num universo de produtos à venda, de formas preexistentes, de sinais já emitidos, de prédios já construídos, de itinerários balizados por 
seus desbravadores, eles não consideram mais o campo artístico (e poderíamos acrescentar a televisão, o cinema, a literatura) como um museu com obras que devem 
ser citadas ou “superadas”, como pretendia a ideologia modernista do novo, mas sim como uma loja cheia de ferramentas para usar, estoques de dados para 
manipular, reordenar e lançar.” 
 
“Aqui o prefixo “pós” não indica nenhuma negação, nenhuma superação, mas designa uma zona de atividades, uma atitude. Os procedimentos aqui tratados não 
consistem em produzir imagens de imagens – o que seria uma postura maneirista – nem em lamentar que tudo “já foi feito”, e sim em inventar protocolos de uso para 
os modos de representação e as estruturas formais existentes. Trata-se de tomar todos os códigos da cultura, todas as formas concretas da vida cotidiana, todas as 
obras do patrimônio mundial, e colocá-las em funcionamento. Aprender a usar as formas, como nos convidam os artistas que serão aqui abordados, é, em primeiro 
lugar, saber tomar posse delas e habitá-las.  
 
“Pois não é a arte, segundo Marcel Duchamp, “um jogo entre todos os homens de todas as épocas”? A pós-produção é a forma contemporânea desse jogo.”  
“O importante é o que fazemos com os elementos à nossa disposição. Dessa maneira, somos locatários da cultura; a sociedade é um texto cuja regra lexical é a 
produção; lei contornada de dentro pelos usuários supostamente passivos, por meio de práticas de pós-produção. Cada obra, sugere Certeau”é habitável como um 
apartamento alugado”  
 
“De fato, a apropriação é a primeira fase da pós-produção, não se trata mais de fabricar um objeto, mas de escolher entre os objetos existentes e utilizar ou modificar o 
item escolhido segundo uma intenção específica.”  
 
“Pois a sociedade humana é estruturada por narrativas, por enredos imateriais mais ou menos reivindicados enquanto tal, que se traduzem em maneiras de viver, em 
relações de trabalho ou no lazer, em instituições ou em ideologias. Os responsáveis pelas decisões econômicas projetam cenários sobre o mercado mundial, O poder 
político elabora previsões e planejamentos. Vivemos dentro dessas narrativas. Assim, o emprego segue o enredo dado pela divisão do trabalho; o casal heterossexual 
segue o enredo sexual dominante; a televisão e o turismo oferecem o enredo privilegiado para o lazer. “Todos nós estamos presos no enredo do capitalismo tardio”, 
escreve Liam Gillick.” 
 
“Para os artistas que hoje contribuem para o nascimento de uma cultura da atividade, as formas que nos cercam são as materializações desses enredos. Essas 
narrativas “resumidas” e embutidas em todos os produtos culturais, e também em nosso ambiente cotidiano, reproduzem enredos comunitários mais ou menos 
implícitos, assim, um celular ou uma roupa, uma vinheta de um programa de televisão ou uma logomarca induzem a certos comportamentos e promovem valores 
coletivos, visões de mundo. (...) Os artistas da pós-produção utilizam e decodificam essas formas para produzir linhas narrativas divergentes, relatos alternativos. 
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Assim como nosso inconsciente tenta, bem ou mal, escapar à suposta fatalidade da história familiar por meio da psicanálise, a arte conscientiza os enredos coletivos e 
propõe outros percursos dentro da realidade, com a ajuda das próprias formas que materializam essas narrativas impostas.”  
 
“A chave do dilema encontra-se na instauração de processos e práticas que nos permitem passar de uma cultura de consumo para uma cultura da atividade, da 
passividade diante do estoque disponível de signos para práticas de responsabilização. Cada indivíduo, e ainda mais cada artista, visto que circula entre os signos, 
deve se considerar responsável pelas formas e por seu funcionamento social. O surgimento de um “consumo cidadão” através da conscientização coletiva a respeito 
das condições desumanas de trabalho na produção de tênis esportivos ou dos desgastes ecológicos provocados por tal ou tal atividade industrial faz parte dessa 
responsabilização. O boicote, o desvio, a pirataria, pertencem a essa cultura de atividade”.  
 
Eduardo Kac [http://www.ekac.org/], artista brasileiro contemporâneo utiliza como meios de expressão a body art e a instalação para abordar questões sociais e 
emocionais por meio de processos de apropriação de objetos de laboratório que tradicionalmente não pertencem ao campo da arte, mas sim ao campo da ciência. 
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Arte ampliada e Escultura Social 
Trechos da dissertação de mestrado de Ana Catarina Portugal, PUC-Rio, 2006 
 

 

Para Joseph Beuys, a arte deveria se expressar em todos os campos da vida humana e deveria, 
sobretudo, agir no interior de cada um, conscientizando a todos do seu potencial criativo e de 
mudança, da possibilidade de moldar a sociedade em que se encontravam. Seu conceito de 
escultura ia além do objeto físico, compreendia a política, a cultura, a educação, a organização 
social como um todo, porque a Escultura Social compreendia o próprio pensamento humano.  
A idéia de escultura social estava impregnada muito mais de uma atitude política do que artística. A 
arte seria para ele o único caminho capaz de proporcionar uma mudança real na vida do homem. Ao 
artista cabia a função de oferecer instrumentos aos outros que levassem a um debate; por isso, sua 
obra muitas vezes acabava centrando-se no sujeito, na ação, e não necessariamente no objeto. 
Com a escultura social seria possível moldar e burilar o mundo e por isso o artista preocupava-se 
tanto com questões educacionais. Para ele, era preciso desenvolver uma educação artística da 
humanidade, de modo que as transformações sociais pudessem ocorrer a contento. Foi justamente 
em suas atividades pedagógicas que Beuys melhor fez uso da escultura social. Ele acreditava que 
as futuras gerações já entenderiam e viveriam dentro desse conceito de arte. 
 
Joseph Beuys e os 7.000 Carvalhos, 1982 
http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/leitura/beuys-lia.pdf 
http://www.social-sculpture.org/ 
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Joseph Beuys acreditava que a arte estava presente na vida, no mundo, em qualquer lugar. Para ele, todos eram artistas, todos possuíam capacidades criadoras a 
serem desenvolvidas. 

“Todo homem é um artista. Isso não significa, bem entendido, que todo homem é um pintor ou escultor. Não, eu falo aqui da dimensão estética do trabalho 
humano, e da qualidade moral que aí se encontra, aquela da dignidade do homem.” 

 
Com isso, aproximava a arte da vida, exaltando o que há de criativo e provocador nos mais simples gestos humanos. A arte se ampliou, abarcando o trabalho humano 
em geral e com este pensamento criou o que chamou de conceito ampliado de arte. Segundo ele: 

“Esta concepção de arte não é nenhuma teoria, é uma configuração do pensamento; evidentemente que não se trata de uma figuração que se pode pendurar 
na parede (...) é uma maneira de proceder, onde se percebe que o olho interno é muito mais importante que as imagens externas.”  

 
Para o artista, não era exatamente na montagem da obra de arte ou nos posteriores resíduos de suas ações que estava a sua importância, mas sim na experiência que 
a obra podia proporcionar ao ser humano. Enquanto se davam suas ações (na duração) é que a obra acontecia e, mais do que os resíduos materiais que pudessem 
promover, era a experiência e a reflexão que podiam provocar que interessavam ao artista.  
Para Beuys, a produção de objetos era, muitas vezes, mais uma necessidade mercadológica do que uma preocupação sua. Para ele, um objeto ou resíduo de ação só 
tinha valor enquanto ainda carregava um sentido conceitual, enquanto ainda era entendido como objeto-testemunho da ação. A arte se ampliara para além do material, 
a arte se ampliara para a ação, fosse esta uma ação artística, fosse uma ação cotidiana.  
 
O conceito de arte ampliada desenvolvido por Beuys, compreendendo nisso a idéia de que tudo poderia ser transformado em arte, levou a outro conceito por ele 
desenvolvido, o da “ESCULTURA SOCIAL”. 
A arte deveria se expressar em todos os campos da vida humana e deveria, sobretudo, agir no interior de cada um, conscientizando a todos do seu potencial criativo e 
de mudança, da possibilidade de moldar a sociedade em que se encontravam. Seu conceito de escultura ia além do objeto físico, compreendia a política, a cultura, a 
educação, a organização social como um todo, porque a Escultura Social compreendia o próprio pensamento humano. 

“Meus objetos têm sido estimulados para a transformação da idéia de escultura ou da arte em geral. Eles devem provocar reflexões sobre o que a escultura 
pode ser e sobre como o conceito de escultura pode ser expandido para materiais invisíveis usados por todos. Como podemos moldar nossos pensamentos 
ou, como podemos formar nossos pensamentos em palavras ou, como nós moldamos e damos forma às palavras nas quais nós vivemos: a escultura como 
um processo evolucionário; todos como artistas. Isto porque a natureza da minha escultura não é fixa e nem finita. O processo continua na maioria delas: com 
reações químicas, fermentações, mudanças de cor, decadência, ressecamento. Tudo em estado de mudança.” 

 
Para o artista é exatamente no processo de organização do pensamento, bem como no processo de criação que está a base primeira da idéia de escultura. As idéias 
deveriam ser consideradas potencialmente pelas pessoas como forma, uma forma criada através do pensamento, que poderia ser direcionada para atitudes políticas e 
sociais.  

“Para mim, a formação do pensamento já é escultura.” 
 
Assim, o artista tem no pensamento uma de suas matérias primas, até porque deste modo ele poderia trabalhar diretamente com o homem, reforçando a idéia de 
ampliação da arte proposta por ele. [pgs 48 e 49] 
 
A idéia de escultura social estava impregnada muito mais de uma atitude política do que artística. A arte seria para ele o único caminho capaz de proporcionar uma 
mudança real na vida do homem. Ao artista cabia a função de oferecer instrumentos aos outros que levassem a um debate; por isso, sua obra muitas vezes acabava 
centrando-se no sujeito, na ação, e não necessariamente no objeto. 
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Com a escultura social seria possível moldar e burilar o mundo e por isso o artista preocupava-se tanto com questões educacionais. Para ele, era preciso desenvolver 
uma educação artística da humanidade, de modo que as transformações sociais pudessem ocorrer a contento. Foi justamente em suas atividades pedagógicas que 
Beuys melhor fez uso da escultura social. Ele acreditava que as futuras gerações já entenderiam e viveriam dentro desse conceito de arte. 
 
Para Beuys era preciso uma arte que pudesse proporcionar um novo homem e a idéia de escultura social traz em si a necessidade de moldar este novo homem e uma 
nova sociedade; mas não a partir de conceitos dados previamente. Assim como Husserl não partia de uma idéia dada de natureza para desenvolver sua filosofia 
científica, Beuys não partia de um conceito pré-estabelecido de arte, ele procurava ampliar limites, através de constantes experimentações, atitude que proporcionou ao 
artista a elaboração do conceito ampliado de arte e de escultura social. 
 

A Frente 3 de fevereiro [http://www.frente3defevereiro.com.br/] é um coletivo contemporâneo de pessoas de diversas formações e atuações profissionais que se dedica 
a tratar poeticamente do tema "racismo". 
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O CONSTRUTIVISMO E AS QUESTÕES DA ARTE CONTEMPORÂNEA 
 
Jorge Coli aponta que a arte tem uma função de aprendizagem a partir de seu domínio do não-racional, do sensível, do indizível que é vital para que o ser humano 
compreenda o mundo em sua totalidade. Ele exemplifica com a percepção de um suicídio: a Física pode explicar a velocidade com que o corpo cai, a Biologia pode 
explicar os danos que o corpo sofreu e a Psicologia pode tentar explicar a motivação para o gesto. Mas, somente pela arte podemos tentar vislumbrar o que sentimos 
na relação com tal ato para que possamos ter uma visão maior do que é um suicídio “A arte não isola, um a um, os elementos da causalidade, ela não explica, mas tem 
o poder de nos “fazer sentir”. Isso evidentemente, não quer dizer que a arte substitui a causalidade científica, nem que ela se encontra em oposição à ciência. Nem 
explica, de outro modo, nem anula a explicação científica da queda.” (Coli, 1995:110) 
 
Kátia Canton aponta que a arte ensina um olhar crítico, racional e sensível, para com o mundo. “A arte ensina justamente a desaprender os princípios das 
obviedades que são atribuídas aos objetos, às coisas. Ela parece esmiuçar o funcionamento dos processos da vida, desafiando-os, criando para novas possibilidades. 
A arte pede um olhar curioso, livre de “pré-conceitos”, mas repleto de atenção.” (Canton, 2009:12) 
 
Nicolas Bourriaud propõe que a arte, como é entendida por contemporaneidade, é uma atividade que consiste em produzir relações com o mundo com o auxílio 
de signos, formas, gestos ou objetos. Bourriaud propõe que hoje há um embate as representações propostas pela arte de relação com o mundo e a imagem oficial da 
realidade que é difundida pelo discurso publicitário, transmitida pelos meios de comunicação e organizada em uma ideologia ultralight do consumo e da concorrência 
social. Somos bombardeados com um número limitado de enredos a serem vividos dentro de uma narrativa configurada pelos centros de poder que determinam como 
trabalhamos, vivemos, amamos etc. “Em nossa vida cotidiana convivemos com ficções, representações e formas que alimentam um imaginário coletivo cujos 
conteúdos são ditados pelo poder. A arte apresenta-nos contra-imagens.” (Bourriaud, 2009b:110) 
 
A arte então busca desprogramar para reprogramar, mostra que outros enredos e quiçá outras narrativas são possíveis, que podemos criar histórias divergentes, 
encontrar novos usos e novas formas de vida. Busca nos mobilizar para que saiamos de uma cultura de consumo para uma cultura de ação. Esse posicionamento 
dialoga bem com os objetivos do construtivismo de formar competências para analisar criticamente, cooperar, mobilizar os alunos a construírem competências em 
seus próprios percursos para, indo além de fórmulas preestabelecidas, criarem. 
 
Sendo o construtivismo uma perspectiva pedagógica centrada no processo de aprendizagem e não unicamente em seus resultados, que tem dificuldades em ser 
implementada em sala de aula, e que demanda uma mobilização de afetos para ocorrer, pode ser muito potente para a educação dialogar com os processos 
artísticos por meio dos quais os artistas buscam trabalhar as questões da arte contemporânea. Esse diálogo tem como peça fundamental os professores da 
licenciatura em artes. 
 
Entre os processos artísticos contemporâneos dois apontados por Nicolas Bourriaud podem nos servir de exemplo: a estética relacional e a pós-produção. 
Bourriaud define a estética relacional como um processo social cuja característica determinante é considerar o intercâmbio humano como objeto estético em si. 
Ele relaciona este conceito com o que ele chama de critério de coexistência segundo o qual “toda obra de arte produz um modelo de sociabilidade, que transpõe 
o real ou poderia se traduzir no real. Portanto, há uma pergunta que cabe fazer a qualquer produção estética. Esta obra me autoriza ao diálogo? Eu poderia, e de que 
forma, existir no espaço que ela define? Uma forma pode ser mais ou menos democrática: lembremos que as formas produzidas pela arte dos regimes totalitários 
são peremptórias e fechadas sobre si mesmas (sobretudo por sua insistência na simetria), ou seja, elas não permitem ao observador a possibilidade de completá-las. 
(CF. Relacional, estética) (itálicos do autor)” (Bourriaud, 2009a:149). 
 
A pós-produção aponta para a capacidade de apropriação e remanejo de objetos culturais em diferentes configurações para causar um efeito estético: “De 
fato, a apropriação é a primeira fase da pós-produção, não se trata mais de fabricar um objeto, mas de escolher entre os objetos existentes e utilizar ou modificar o item 
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escolhido segundo uma intenção específica.” (BOURRIAUD, 2009b, pg.22).Na pós-produção diferentes objetos são retirados de seus contextos originais e organizados 
em um diferente contexto segundo uma intencionalidade: “Trata-se de tomar todos os códigos da cultura, todas as formas concretas da vida cotidiana, todas as obras 
do patrimônio mundial, e colocá-las em funcionamento. Aprender a usar as formas, como nos convidam os artistas que serão aqui abordados, é, em primeiro lugar, 
saber tomar posse delas e habitá-las.” (BOURRIAUD, 2009b, pg. 14).  
 
O professor se depara justamente com os desafios de usar os objetos educacionais disponíveis com seus aprendizes em uma situação didática segundo uma 
intencionalidade para atingir determinados objetivos, para que precisa mobilizar afetos, ou seja, causar um efeito estético. O ponto é fazer com que os aprendizes 
desenvolvam essa competência processual para que possam aplicá-la em outras situações e contextos. 
 
A estética relacional aponta para a possibilidade de configurar a situação didática de forma que as próprias relações estabelecidas durante a troca de sentimentos, 
significados e ações, proposta por Novak, gerem o efeito estético que trará a motivação necessária para a aprendizagem significativa. 
A pós-produção demonstra a possibilidade de recombinação de diferentes objetos para causar um efeito estético. O professor pode remanejar diferentes objetos, de 
conteúdo e didáticos, digitais ou não, relacionando-os de forma a configurar uma situação didática que cause um efeito estético.  
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