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Apresentação 
 

A busca do olhar da alma 
 

Maria de Fátima V. Josgrilbert 
 
 

 
Dorinha não sabia como era o mar. 
Papai disse que era bem grande. 
Mamãe disse que era muito lindo. Na 
escola, aprendeu que era bem verde. 
Vovô com carinho deu muitas 
explicações que aguçaram a vontade 
de conhecê-lo. Entretanto, Dorinha 
sabia que ia conhecer o mar quando 
pudesse senti-lo e olhá-lo, 
incorporando-o à sua alma. 

Maria de Fátima V. Josgrilbert 
 
 

 

Conhecer um processo de ensino e pesquisa interdisciplinar tem 

uma relação com que Dorinha experimentou. As disciplinas contribuem para a 

compreensão do processo de aprendizagem, mas somente quando o 

conhecimento é incorporado, quando ele passa a ser parte de nós é que 

realmente aprendemos. 

Com muitas dúvidas, em 2006, começamos a colocar em prática o 

projeto interdisciplinar do Curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras de Ponta Porã. Um desafio! 

Se construir um projeto de curso interdisciplinar é difícil, mais difícil 

ainda é colocá-lo em prática, pois a atitude interdisciplinar só acontece no diálogo, 

na parceria, no viver a prática interdisciplinar.  

Como Dorinha, citada no início do capítulo, sabia-seque os 

acadêmicos só compreenderiam o que é interdisciplinaridade, vivendo-a. Viver a 

interdisciplinaridade como atitude acadêmica depende da forma como os 

professores conduzem a ação docente, uma vez que não se trata de categoria de 

conhecimento, mas de ação. Entretanto, aquele que consegue enxergar a 

aprendizagem pelo olhar interdisciplinar pode ver a beleza do mundo, que está 

dentro de cada um, completado pelo que lhe é exterior.  

Foi com essa visão que se iniciou o curso, oferecendo-se aos 

acadêmicos um caminhar inesquecível, de vivenciar o processo de 
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autoconhecimento, pois: 

 
Acontecimentos rigorosamente singulares dão significância a 
nossos dias e quando desenvolvemos o autoconhecimento 
descobrimos que eles equivalem à descoberta de uma luz, que, 
além de iluminar a nós mesmos, poderão iluminar o próximo 
(Espírito Santo, 2001, p. 15). 

 
Assim, um trabalho interdisciplinar foi sendo tecido à luz das 

contribuições vindas de disciplinas distintas, que auxiliaram a busca do significado 

do curso e de si mesmo, pelo acadêmico. “Acender a luz. É olhar e deixar-se 

ver... Intensamente” (Espírito Santo, 2001, p. 35). 

Como proposta a disciplina “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar” fez 

com que os alunosdirigissem um olhar para o seu próprio interior, cujo significado 

imanente é muitas vezes imperceptível: Por que escolhi este curso? Qual a minha 

relação com as artes visuais? Qual a direção do meu caminhar? Aonde pretendo 

chegar?Quem sou?Essas indagações foram propondo outras reflexões que vão 

passo a passo, delineando o sentido da vida. 

O Curso de Artes também parte de uma questão escolhida por 

representar uma obra, uma realização humana, cujo questionamento move a 

humanidade. Escolheu-se como pergunta condutora do Curso de Artes Visuais a 

obra de Paul Gauguin: De onde viemos? Que somos? Para onde vamos? Que 

traduz uma questão filosófica a qual se tenta responder ao longo dos diversos 

períodos da evolução humana. 

 

Paul Gauguin. De onde viemos? Que somos? Para onde vamos? 1897 (1,39x 3,74 m) 
Disponível em www.metsphoras.com.br 
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Morin(2000, p.16) referiu-se a essa questão, apontando-a como uma 

possibilidade de, a partir dela, conduzir-se uma reforma de ensino. Então, por que 

não adotá-la como a dúvida condutora do Curso de Artes Visuais? 

 
A reforma do ensino concebida como reforma do pensamento não 
pode ser apenas um elemento da reforma do ensino, que partiria 
da escola primária e levaria também a escola secundária. O ensino 
primário partiria das grandes interrogações da curiosidade infantil, 
que deveriam manter-se igualmente como interrogações no adulto: 
“Quem somos, de onde viemos, para onde vamos”. Essa é a 
interrogação do ser humano, que deveria ser visualizada em sua 
dupla natureza, biológica e cultural. Poderíamos então revelar o 
aspecto físico e químico da organização biológica e inserir o ser 
humano no cosmos. Por outro lado, descobrir-se-iam as dimensões 
psicológicas, sociais e históricas da realidade humana. Assim, 
desde o início, ciências e disciplinas estariam ligadas, ramificadas 
umas com as outras e o ensino poderia representar uma ponte 
entre conhecimentos parciais e um conhecimento em movimento 
global. 

 
 
Após um ano e meio de curso, surgem respostas e os acadêmicos 

começam a explicitar seus conceitos sobre o que é interdisciplinaridade e como 

podemresponder à pergunta do curso. Entretanto, isso é o começo, pois se está 

apenas no terceiro semestre do Curso de Artes Visuais. Neste caminhar:  

 
(...) às vezes a poesia se mescla com a prosa e onde se alteram as 
teorias do conhecimento científico com as coisas do senso comum. 
Nesse processo, a construção do conhecimento se faz na sua 
totalidade, na sua proposta mais plena, na sua interdisciplinaridade 
(Fazenda, 1999, p.129). 

 
É essa experiência que passamos a relatar através da compreensão 

e das palavras de cada acadêmico, que ao se expressar permite que sua alma 

aflore, fruto das vivências e das experiências que o curso possibilita, este é o 

objetivo da disciplina “Projeto de Pesquisa interdisciplinar”. 

 

Referências bibliográficas 

ESPIRITO SANTO, Ruy Cezar. Histórias que educam:conversas sábias com um 
professor.  São Paulo: Agora, 2001.  
FAZENDA, Ivani (org.). Novos enfoques da pesquisa educacional. 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 1999. 
MORIN, Edgar. Complexidade e transdisciplinaridade: a reforma da universidade 
do ensino fundamental. Natal: EDUFRN, 2000. 
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Capítulo I 

 

Descobrindo de onde viemos enquanto artistas da fro nteira 

Brasil/Paraguaia? 

Maria Cristina Recalde 
 

 

 

O processo interdisciplinar 
desempenha papel decisivo para dar 
corpo ao sonho de fundar uma obra de 
educação à luz da sabedoria, da 
coragem e da humildade.  

 
Ivani Fazenda 

 
 

 

De acordo com o projeto do Curso de Artes Visuais as disciplinas 

que o compõem devem se interligar, se fundir, para que, a partir daí possa haver 

a contextualização. Nesse sentido, o Curso de Artes Visuais das Faculdades de 

Educação Ciências e Letras de Ponta Porã têm uma pergunta condutora – “De 

onde viemos? Quem somos? Para onde vamos?” – para que os acadêmicos do 

referido curso possam relacionar o teórico com o vivido. Através das atividades 

propostas pelos professores de Artes Visuais, é possível perceber a interligação 

entre todas as disciplinas, o que nos conduz a responder a primeira das três 

questões: “De onde viemos”? 

No Projeto Pedagógico do referido curso, encontramos: 

 
Refletindo-se sobre a arte, considerando-a como história “viva” e 
concreta, como uma realização humana, chegou-se a uma obra 
que parece sintetizar um questionamento que move a 
humanidade desde os primórdios. 
De onde viemos? Que somos? Para onde vamos? É o título 
desta obra de Paul Gauguin que traduz uma questão filosófica 
que se tenta responder ao longo dos diversos períodos da 
evolução humana. Por este motivo, escolheu-se esta temática 
para conduzir este curso, elegendo-se como pergunta condutora: 
“De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Enquanto 
profissionais de artes na fronteira. 
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Descobrir de onde viemos, nos leva a uma pesquisa que 

inicialmente parece muito difícil. Entretanto, ao longo do Curso de Artes Visuais 

da Faculdade de Educação Ciências e Letras de Ponta Porã temos buscado 

construir a resposta desta questão. Muitos trabalhos foram feitos a respeito do 

tema, porém todos são fragmentos e que ainda não conseguem responder a 

pergunta na sua totalidade, até porque, o conhecimento ainda está sendo 

construído. Então, surgiu a proposta deste trabalho que é relembrar e observar 

todas as produções feitas no decorrer do curso e escolher uma para ser 

analisada, descobrindo nela as marcas culturais recebidas e assim ter uma 

resposta: de onde viemos? 

 

 

1.2 – Respondendo a pergunta 

 

A pergunta começou a ser respondida a partir da informação, da 

leitura e da participação ativa dos acadêmicos durante a construção da linha do 

tempo, proposta pela disciplina de História da Arte, pois é a partir daí é que se 

inicia o esclarecimento da evolução histórica da humanidade para um efetivo 

conhecimento. 

Do ponto de vista interdisciplinar, o Projeto de Pesquisa 

Interdisciplinar contribuiu para que compreendêssemos, na prática, que o 

conhecimento integrado nos dá condições de entender que as nossas ações, 

como educadores que pretendemos ser, devem ser apreendidas de modo 

significativo, pois só assim é possível ser agentes de mudanças afetivas no meio 

em que estamos inseridos. 

E, a partir destes pressupostos, iniciamos o caminhar do curso e a 

tentativa de responder a pergunta. 

 

1.3 – Caminhos de construção de uma obra 

 

A Arte é uma forma de o homem 
entender o contexto ao seu redor e 
relacionar-se com ele. O 
conhecimento do meio é básico para a 
sobrevivência, e representá-lo faz 
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parte do processo pelo qual o ser 
humano amplia o seu saber. 

 
Anamelia B. Buoro 

 
 
 

VIDA EM EQUILÍBRIO  
Maria Cristina Recalde 

 
 
Ás vezes estamos no cume, 
Outras tantas ficamos por baixo, 
No desequilíbrio da vida, 
Eu sinto que sempre me encaixo. 
 
Quando penso estar lá no alto, 
Vem o acaso e me empurra pro chão, 
Mas a vida ensina lutar, 
E eu dou voltas e subo, então, 
Pela rampa com curvas sem fim... 
 
Subo,subo, arrasto-me até, 
Pra olhar lá de cima e ver 
Que a vida é mesmo assim: 
Ás vezes queremos morrer, 
Mas lutamos pra sempre viver! 
 

Para que pudesse partir para a execução da escultura fez-se 

necessário uma pesquisa aprofundada sobre alguns tipos de sementes de nossa 

região. 

Para tal, foram selecionadas as que exerciam prioridade significativa 

em minha vida.Ao pesquisar a soja1, concluiu-se que é um dos alimentos mais 

ricos, pois é composto de proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e minerais. É uma 

planta que pertence à família das leguminosas, e também possui hormônio de 

origem vegetal, conhecido como isoflavona. De acordo com estudos, essas 

substâncias atuam para reduzir as taxas de colesterol ruim no sangue, e por isso 

diminui o risco de doenças cardiovasculares e equilibra a quantidade de hormônio 

no organismo feminino, ajudando a amenizar os sintomas da menopausa, além 

do que, salienta-se o fato de que ele é o único alimento protéico fornecido por 

organizações humanitárias á africanos com desnutrição. 

Conforme a proposta da disciplina “Formas e Expressão em Artes 

Visuais”, ministrada pela professora Gicela Maria Van Gissel, ao planejar a  

                                                 
1 Disponível em (http://www.admworld.com/lapo/nutrition/soyfoods.asp>) 
                        (<http:WWW.pt.wikipedia.org/wiki/soja>) acessado em 11/10/2007 
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escultura, o acadêmico deveria relacioná-la com os seus significados de vida. Por 

isso, a soja foi a primeira semente escolhida, pois a mulher na faixa etária em que 

me encontro necessita de reposição hormonal, logo esta semente está presente 

em minha vida diariamente.  

O feijão2 também foi pesquisado por ser o prato de quase todos os 

dias dos brasileiros e por dar um contraste interessante junto à soja. Ao pesquisá-

lo, foi possível descobrir muitas vantagens sobre o mesmo. Por exemplo, que é 

um alimento rico em ferro, como já sabemos, porém, é pouco aproveitado pelo 

organismo, por ser de origem vegetal, e para que possa ser absorvido pelo 

intestino deve ser consumido junto com alimentos que contém vitamina C.  

Assim as sementes iam sendo escolhidas em função das cores, das 

suas funções e principalmente buscando-se as relações com a vida daquele que 

iria utilizá-las. 

Depois de terem sido escolhidas e pesquisadas as duas sementes 

para a execução da escultura, iniciaram-se os estudospara a escolha da forma. A 

proposta da disciplina era que a escultura tivesse uma forma abstrata, mas com 

um significado especial para o acadêmico.  

No caso desta escultura, a escolha do tema teve relação com os 

problemas que estavam sendo vivenciados num momento difícil de vida. Ela 

parecia se encontrar em um sobe e desce sem fim, combinando com o estudo do 

preto e o branco, naquele semestre nas disciplinasde Linguagem Visual, Desenho 

Artístico e Formas e Expressão em Artes Visuais. 

Na disciplina História da Arte, aprendíamos que os artistas sempre 

tentavam expressar algum tipo de sentimento, como por exemplo, na obra 

denominada “O Pensador”, do escultor francês August Rodin, que retrata um 

homem em profunda meditação, transmitindo uma força interna muito grande. 

Parece demonstrar que ao pensar não utiliza só o cérebro, mas todas as partes 

do seu corpo. Então, desejei construir uma obra que transmitisse meus valores, 

medos, desejos e principalmente a minha realidade.A História da Arte contribuiu 

ainda para que fosse possível diferenciar os períodos vividos pela arte e descobrir 

o período onde houvesse uma identificação: o meu momento.  

                                                 
2Disponível em (<http:WWW1.uol.com.br/cyberdiet/colunas/020812_nut_leguminosas.htm>) 
                        (<http:WWW.pt.wikipedia.org/wiki/feijão>) Acessado em 11/10/2007. 
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Para que pudesse chegar ao protótipo da produção final, foi 

necessário realizar um mini–projeto para compreender a proposta na sua 

totalidade, e para isso, houve um aprofundamento nas contribuições das outras 

disciplinas do curso, já que todos os professores procuravam demonstrar que 

trabalhavam de modo integrado, ou seja, interdisciplinar. Uma vez que: “Nesse 

processo, a construção do conhecimento se faz na sua totalidade, na sua 

proposta mais plena, na sua interdisciplinaridade” (Fazenda, 1999 c, p. 129). 

Desta forma, foi possível perceber que cada uma das disciplinas iam 

contribuindo de modo significativo e relevante, na medida em que os professores 

iam mostrando a finalidade do Curso de Artes Visuais e como nossas habilidades 

e competências iam sendo construídas. 

A Linguagem Visual permitiu a análise da estética, das cores, das 

características da escultura. O desenho, para chegar à forma desejada foi uma 

contribuição da disciplinade Desenho Artístico, enquanto que as linhas e as 

formas da escultura desenhada foram contribuição do Desenho Geométrico.  

Aprofundando esta percepção, se chegou à contribuição da 

Filosofia, quando foi iniciada a análise e os questionamentos a respeito da obra a 

ser construída. A disciplina de Arte e Educação permitiu a saída do senso comum 

para aplicar na escultura o conhecimento artístico e científico. 

A disciplina de Projetos de Pesquisa Interdisciplinar ensinou o 

“quando” e o “porquê” da importância de se estudar e pesquisar para depois se 

chegar ao “como”: o caminhar de um  projeto.  

Finalmente, a disciplina “Formas e Expressão” propôs a aplicação 

de todo o conhecimento adquirido até então, de forma concreta, criando a obra a 

partir do conhecimento adquirido no curso; conectava-se tudo o que havíamos 

estudado. 

Então, se chegou ao poema apresentado anteriormente, escrito a 

partir da escultura, oportunizado pela imprescindível ajuda da disciplina 

Linguagem e Expressão.  

Assim, ia se percebendo que: 

 
Nossos estudos revelam uma nova perspectiva nas questões da 
identidade, a interdisciplinar, na qual o que importa não é tentar 
explicar as causas das ações e representações dos indivíduos sob 
determinada situação de vida, mas compreendê-las a partir da 
forma como elas ocorreram.(Ivani Fazenda,1999,p.47) 
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Após as pesquisas, os esboços e as finalizações realizadas, foi 

possível sentir o quão importante se torna um trabalho realizado com sementes 

que têm valor pessoal a quem realiza, e também valor no sentido da estética e da 

arte. Notou-se que, de acordo com a sua utilização e finalidade quando o trabalho 

está finalizado torna-se importante e de valor imensurável, levando-nos a 

entender e aprender mais sobre as sementes de acordo com as características de 

cada uma delas.   

 

 

 

1.4-O valor do trabalho  

 

Aqui a história de vida se 

mescla com a produção. A escultura foi 

escolhida porque representa um grande 

avanço na vida de seu idealizador, 

tanto pessoal quanto na acadêmica. A 

partir dela foi iniciado um processo de retomada das rédeas de tudo o que parece 

ser fundamental para o crescimento como ser humano e como mulher que está 

sempre em busca do melhor para si e para os outros.  

Finalmente, apresenta-se um trecho da fala de Célia Linhares (1999, 

p. 36) que diz: 

 

As memórias e as narrações – coletivas e individuais – são 
recortes e versões feitas nas múltiplas e infinitas possibilidades 
de combinações e implicam perspectivas em que do presente, os 
sujeitos redescobrem o ontem com os olhos do amanhã.  

 
Esta citação parece responder a primeira parte da questão 

condutora do Curso de Artes Visuais: “De onde viemos?”, e demonstra a 

importância de um trabalho de criação executado a partir de estudo, tendo um 

projeto, com base na construção do conhecimento e com uma reflexão sobre a 

ação executada. 
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Capítulo II 

 

Construindo Um Olhar 

Orlinda Garcia Cardoso 
 
 
A comunicação entre as pessoas e 
as leituras de mundo não se dão 
apenas por meio da palavra. Muito 
do que sabemos sobre pensamento 
e o sentimento das mais diversas 
pessoas, povos, países, épocas são 
conhecimentos que obtivemos única 
e exclusivamente por meio de suas 
músicas, teatro poesia, pintura 
dança, etc (Martins, 1998, p. 14) 

 

 

 

Este trabalho pretende apresentar os resultados da primeira fase da 

pesquisa solicitada pela disciplina “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar 

III”,componente da matriz curricular do Curso de Artes Visuais daFaculdade de 

Educação Ciências e Letras de Ponta Porã, que tem como base condutora o 

quadro pintado por Paul Gauguin, através do questionamento:“De onde viemos? 

Quem somos? Para onde vamos? Enquanto artistas da fronteira do Brasil com o 

Paraguai”. 

 

2.1. Descobrindo de onde viemos 

 

Já no 1º semestre do curso, foi solicitado, pela professora Aline 

Cerutti, um trabalho de pesquisa sobre a descendência dos acadêmicos. Através 

dessa pesquisa, descobri a minha origem: souuma mistura de paraguaios, 

correntinos, e gaúchos. Meu avô paterno era correntino, nascido no Uruguai, meu 

avô materno é descendente de gaúchos, mas é nascido em Caracol, Mato Grosso 

de Sul. Minha avó materna e minha avó paterna são descendes de paraguaios, 

mas ambas nasceram em Caracol, MS.  
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O curso de artes visuais  também nos proprocionou o contato com a 

arte. Durante a semana acadêmica/2007,conhecemos diversos artistas regionais 

e suas obras, tais como: Miska, Douglas Colombelli, Selamari e Eudson Araújo e 

ainda, os artistas locais como:o artista plástico Julio Alvares e a professora  do 

curso Gicela Van Gissel. 

Além dos artistas locais, a cidade de Ponta Porã, também conta com 

uma arquitetura bastante privilegiada, compostas de vários prédios históricos. 

Durante o curso, conhecemos a antiga estação rodoviária, que é um ponto de 

referência em Ponta Porã. A cidade vizinha dePedro Juan Caballero no Paraguai 

mantém um forte laço comercial, social e cultural com Ponta Porã, permitindo aos 

dois povos uma convivência pacífica, consolidando a harmonia dos seus 

habitantes. 

O município conta com: um museu que narra a história do ciclo da 

erva mate; a Colônia Militar dos Dourados que narra a história da Guerra do 

Paraguai; e ainda,do lado paraguaio, um parque ecológico que guarda vestígios 

de uma antiga civilização da época das cavernas, com inscrições únicas, na 

localidade de Gasory e no Parque Nacional de Cerro Corá, um local aprazível 

com estrutura para acampamentos, banhos de rio, passeios e visitas aos 

monumentos dos combatentes da Guerra Del Chaco.  

Devido a toda essa diversidade cultural as pessoas dessa região já 

nasceram cercadas de crenças e mitos, crendo em lendas, e muitas crenças 

populares. Um exemplo comum é a procura por benzedores, em lugar de médicos 

que têm uma formação acadêmica na área.   

Em todo o Brasil, como aqui na região, o ensino das artes é cercado 

por preconceitos, é considerado como algo supérfluo: Barbosa afirma que esta 

disciplina é vista: “como um acessório, um instrumento para a modernização de 

outros setores e não como uma atividade com importância em si mesma” (2005: 

21).Quando os pais colocam seus filhos na escola eles querem ver seus filhos 

alfabetizados, as artes ficam em segundo plano. 

Este encontro das minhas origens com o conhecimento da produção 

artística local, me fez ter certeza que desejo me tornar uma arte educadora, mas 

sei que tenho pela frente  sérios desafios.  
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2.2. A arte e suas influências 
 
 

Entre todas as linguagens a arte, “quatro 
letras: a língua do mundo” é a linguagem 
de um idioma que desconhece fronteiras, 
etnias, credos, épocas.  

 
Mirian Celeste Martins 

 

 

Segundo os comentários de Barbosa (2005) a Arte pode ser 

considerada como um meio de expressão e de resistência. Para esta arte-

educadora:“a Arte é o baluarte da democracia contra a ditadura”. Barbosa em 

seus escritos criticou duramente o ensino das Artes no país, em especial a 

utilização de cartilhas, a formulação dos Planos Curriculares Nacionais (PCNs) e 

a grade curricular, que dá às crianças muito pouco tempo de aulas de artes. Falta 

ainda, para Barbosa, uma melhor compreensão, por parte dos gestores e 

universitários que criam estes parâmetros, da realidade dos alunos e das escolas.  

O curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação Ciências e 

Letras de Ponta Porã procura trabalhar seu currículo de forma diferenciada, ou 

seja, de forma integrada, tendo como objetivo trabalhar a Interdisciplinaridade de 

acordo com a proposta de Ivani Fazenda, educadora que pesquisa sobre a 

Interdisciplinaridade desde a década de 60.  

Na disciplina de Desenho Artístico aprendemos a trabalhar as 

técnicas de desenho e pintura, e também estamos aprendendo a trabalhar as 

cores; nesta disciplina desenvolvemos a nossa habilidade criativa para desenhar, 

pintar e conhecer cores. Na disciplina Formas e Expressão, ministrada pela 

Professora Gicela, nos empenhamos em projetos de pesquisa com o objetivo de 

desenvolver a nossa produção artística;estas atitudes criativas requerem gosto, 

iniciativa, arrojo e autoconfiança, pois esses são os estímulos básicos para a 

produção criativa.  

Em um trabalho pedido por esta disciplina, desenvolvemos uma 

escultura com sementes. Para isso, pesquisamos diversas árvores nativas, e suas 
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sementes, para chegarmos àquela semente que usaríamos na nossa produção 

artística. Foi um trabalho bastante interessante. 

Outro trabalho desenvolvido nesta disciplina foi o entalhe em 

madeira, apreciei desenvolver este trabalho. Pesquisamos, primeiramente, os 

tipos de madeira, para descobrir qual seria o ideal para o entalhe. Depois das 

buscas sobre as árvores e madeiras, optamos pelo cedro, pois, pela pesquisa, 

descobrimos que o cedro é usado para fazer: esculturas, contraplacados, 

compensados, laminados, esquadrias, obras internas, carpintaria, tábuas, 

embarcações leves, molduras para quadros, obras de entalhe, instrumentos 

musicais, construção civil, como venezianas, rodapés, guarnições, forros, lambris, 

construção naval, como acabamentos internos decorativos3. Sua cor varia do 

bege-rosado-escuro até o castanho-avermelhado; possui uma superfície lustrosa, 

com reflexos dourados; cheiro característico, agradável; textura grosseira e pouco 

ondulada e é fácil para trabalhar, tanto com instrumentos manuais ou mecânicos. 

Depois de decidir sobre o tipo de madeira que seria usado, 

começamos a trabalhar na sua transformação de matéria prima em formas 

expressivas. O desenvolvimento do trabalho foi muito criterioso, pois precisamos 

trabalhar em conjunto: a harmonia; a unidade; o equilíbrio; o movimento; o ritmo 

da obra. A cada golpe da goiva sobre a madeira, percebemos a sua 

transformação.  

Aprendemos com a História da Arte que, já, na Pré-História, o 

homem primitivo era capaz de se expressar artisticamente através dos desenhos 

que fazia nas paredes de suas cavernas. Suas pinturas mostravam os animais e 

pessoas do período em que vivia e cenas de seu cotidiano. Expressava-se 

também através de suas esculturas em madeira, osso e pedra.  

“O estudo das formas de expressão contribui com os conhecimentos 

que os cientistas têm a respeito do dia a dia dos povos antigos. Nos dias de hoje 

também é possível encontrar arte primitiva; alguns exemplos são as máscaras 

para rituais, esculturas e pinturas que são feitas pelos negros africanos. Há ainda 

a arte primitiva entre os nativos da Oceania e também entre os índios americanos, 

que fazem objetos de arte primitivos muito apreciados entre os povos atuais”. 

                                                 
3 Segundo – Ana Mãe Barbosa ( arte- educadora) 16.05.2005 – site:www.reportagemsocial.com.br 
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Essa informação nos foi ensinada pela professora Gicela Van Gissel na disciplina 

Formas e expressão, com o objetivo de nos ajudar a entender o desenvolvimento 

de um projeto e a sua história. Também para que entendêssemos a diferença 

entre o trabalho de artes e o artesanato: enquanto um trabalho artístico é 

desenvolvido no âmbito acadêmico e supervisionado diretamente por professores 

habilitados na área;o artesanato é um segmento cultural rico, com suas raízes na 

vivência cotidiana do homem. Apresenta-se, sem dúvida alguma, como a 

manifestação mais fiel da cultura de um povo. 

 

2.3. Analisando obras 

 

É muito difícil escolher uma única obra para ser analisada, por esse 

motivo resolvi escolher dois trabalhos que construí. A primeira, que passo a 

descrever, foi desenvolvida na disciplina “Linguagem visual” ministrada pela 

professora Cristiane Deallis. Através da qual aprendemos: diferentes técnicas de 

texturas; pintura em tela; e também a importância da linguagem visual para o 

trabalho do arte-educador. A linguagem visual compreende várias categorias de 

expressão, cuja construção de qualquer uma delas implica no conhecimento e na 

leitura de elementos visuais como a forma, a cor, o espaço (bidimensional e 

tridimensional), o equilíbrio, a relação entre luz e sombra, o plano e a superfície, 

além de outros. 

 O conhecimento da linguagem visual 

assume fundamental importância quando se 

reconhece que vivemos na “civilização da imagem”. 

Na disciplina de Linguagem Visual construí uma 

reprodução da obra “MotherandChild” (maternidade) 

de Romero Britto. Esta obra foi escolhida por 

representar a maternidade. 

Na ocasião, a professora Cristiane 

Deallisnos disse que poderíamos trabalhar com 

obras abstratas ou reproduzir a obra de algum artista. 

Essa obra de Romero Brito foi escolhida para 
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trabalharmos diferentes texturas e também que não usássemos cor. A reeleitura 

dessa obra foi feita em preto e branco. O trabalho ficou interessante e quando 

olho essa obra, vejo que o artista conseguiu transmitir todo carinho, afeto, 

emoção que uma mãe transmite quando segura seu filho no colo. Na obra original 

ele usa uma mistura de cores quentes e frias, mesmo assim consegue transmitir 

traquilidade.  

O artista Romero Brito4 é conhecido como artista pop brasileiro, 

sendo hoje radicado emMiami. Suas obras caíram no gosto das celebridades por 

sua alegria, colorido e imaginação, tendo sido alçado para a fama ao realizar a 

ilustração de uma campanha publicitária para uma 

vodka. Começou no mundo do "grafite" e hoje é o 

artista preferido de vários atores e atrizes de 

Hollywood. No Brasil, os críticos torcem o nariz, 

quando falam das obras de Romero Brito, por que 

ele explora seus trabalho de todas as formas. 

Anteriormente, apresentei a obra de 

Romero Brito e ao lado o trabalho que desenvolvi 

com texturas monocromáticas, que denominei: 

“Descobrimento de novos Olhares”. 

 

2.4. Descobrimento de novos olhares 

 
A arte é um tal fazer que, enquanto faz, 
inventa o por fazer e o modo de fazer.  
Pareyson, 1989, p. 32 

 

 

Muitas vezes quando olhamos para uma obra, esquecemos de nos 

perguntar o que o artista sentia quando pintava a obra, o que se passava na sua 

vida naquele momento, o que ele queria transmitir quando pegava nos pincéis e 

escolhia as cores. 

                                                 
4 Fonte: www.romerobrito.com.br 
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Cada disciplina do curso nos auxiliou a construir conhecimentos no 

campo das artes visuais e esses conhecimentos despertaram a nossa 

criatividade. Passamos a filosofar, pois aprendemos um pouco de filosofia com a 

professora Andréa Natalia que nos mostrou à importância de buscarmos o sentido 

das ações, de questionarmos tudo aquilo com que nos relacionamos, para 

compreendermos o que está a nossa volta e também para sabermos o que 

queremos.  

Hoje já aprendemos há ser um pouco críticos, a ter opinião sobre as 

coisas que antes não tínhamos, por não termos desenvolvido o nosso senso 

crítico, o nosso saber. Hoje sabemos que é possível, com palavras ou mesmo 

através de um texto, transmitir o pouco conhecimento que adquirimos no Curso 

de Artes Visuais. Segundo a professora Andréa Natalia, somente conseguimos 

transmitir aquilo que compreendemos, mas que muitas vezes fica guardado no 

fundo do nosso inconsciente.  

Outra disciplina que aguçou o nosso lado sentimental foi a 

ministrada pela professora Roseli que através de poemas, contos, conseguiu 

atingir aquele lado que fica um pouco mais reservado em algum lugar do nosso 

inconsciente.  

Na disciplina “História da Arte”conhecemos a fundo a nossa História, 

como tudo começou! Conhecemos lugares históricos, culturas diversas, artistas 

famosos e suas obras e o que cada obra representou para seu tempo, na 

construção de nossa história.  

Cada disciplina ajudou-nos a despertar, a desenvolver a nossa 

criatividade e com ela desenvolvida nos empenhamos em projetos de pesquisa 

com o objetivo de construir a nossa produção artística. Afinal atitudes criativas 

requerem gosto, iniciativa, arrojo e autoconfiança, pois esses são os estímulos 

básicos para a produção criativa. 

Entre as obras construídas nos dois primeiros semestres do curso, 

existem duas que mereceram destaque: na escultura feita com sementes, 

pesquisamos diversas árvores nativas e suas sementes para chegarmos àquela 

que usaríamos na nossa produção artística, foi um trabalho bastante interessante; 

outro, o que mais gostei, foi o entalhe em madeira, porque para desenvolver esse 
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trabalho, foi pesquisado, primeiramente,o tipo de madeira ideal para se trabalhar 

com o entalhe, depois, aos poucos, sentimos a transformação da matéria prima 

em formas expressivas, que se desenvolvem por meio de estudos criteriosos de 

composição plástica. A harmonia, a unidade, o equilíbrio, o movimento, o ritmo, a 

cada golpe da goiva sobre a madeira, transformação da obra.  

Então, nasceu uma obra entalhada na madeira que foi denominada 

“Transformação”, que será descrita a seguir. 

 

2.5. Transformação: uma construção 

 

Toda obra de arte é filha de seu tempo 
e muitas vezes, mãe de nossos 
sentimentos.  
 

Kandinsky.  
 

No ano de 2007, na disciplina “Formas e expressão”, nos foi 

solicitado pela professora Gicela Van Gissel, um entalhe em madeira. A 

professora passou filme que contava sobre as técnicas desenvolvidas para fazer 

um entalhe em madeira, o tipo de material adequado, entre outras informações. 

Para iniciar o trabalho, ela pediu que pesquisássemos sobre madeiras da nossa 

região, para encontrarmos a mais adequada para trabalhar com entalhe. Essa 

pesquisa poderia ser feita através da internet ou que procurássemos informações 

nas marcenarias. Na internet5, descobri muitas características das madeiras 

brasileiras, como: cor, cheiro, gosto. Em seguida, foram pesquisados os principais 

usose propriedades, enfatizando as diferenças que existem entre as variedades 

existentes.  

A pesquisa permitiu a escolha do cedro, que foi usado para fazer a 

obra. A madeira solicitada deveria medir aproximadamente 20x20 cm de 

comprimento e aproximadamente 5 a7 cm de espessura. Os outros 

                                                 
55 Informações retiradas dos sites: 
www.artistasfamosos.com.br, consultado em 28.03.08 – 09h20min. 
www.arvores.brasil.com.br, consultado em 28.03.2008 – 14h30min. 
www.pt.wiquipedia.org/wiki/madeira, consultado e, 28.03.2008 – 16h45min. 
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materiassolicitados para o trabalho foram goivas, martelo, pirógrafo, betume e 

formão. A obra poderia ser uma criação própria abstrata ou figurativa. 

A escolha recaiu em um entalhe na madeira com base na natureza 

morta. Aprendemos sobre natureza morta na disciplina “Desenho artístico”, com o 

Professor Genivaldo. Ele nos apresentou obras de artistas consagrados que 

trabalharam com natureza morta, como é o caso de Van Gogh, Kandyski, e Paul 

Cézanne, (que foi o artista que resgatou o gênero da pintura natureza morta que 

havia sido abandonado no século XIX).  

Esta obra que está sendo descrita a partir da releitura da obra 

Natureza morta com maçãs (1890), de Paul Cézanne,(óleo sobre tela, 35.2 x 46.2 

cm) que está no Museu Hermitage, em São Petersburgo. Para conhecer essa 

obra, observei primeiramente a composição de cores quentes: o vermelho das 

maçãs em contraste com o prato branco; em seguida o amarelo do limão, que faz 

contraste com o fundo da parede da mesma cor; atrás do limão as duas laranjas; 

o fundo onde estão organizadas as figuras é totalmente escuro e passa a 

sensação de ser bastante rústico. Apesar de todo o contrastre, o efeito de luz 

deixa as figuras com o aspecto de estarem ali prontas para serem consumidas, 

não passa a impressão de ser somente uma pintura, os objetos utilizados na 

pintura desse artista são garrafas, candelabros, potes, compostos com base em 

combinações cromáticassutis, são esvaziados de conteúdos simbólicos e 

literários,o que caracteriza à obra desse artista uma dicção altamente pessoal. 

Todas essas sutilezas que o artista não deixa passar despercebido no trabalho 

com natureza morta, que torna a pintura desse gênero interessante os objetos 

são simples, faz parte do nosso dia a dia, não tem nada exposto que não 

conheçamos, mesmo assim ficamos fascinados quando olhamos tamanha 

perfeição, por esse motivo resolvi experimentar a técnica na madeira. Transformei 

a meu modo, a obra consagrada de Paul Cézanne “Natureza morta com maçãs” 

(1890). Apesar de não possuir as habilidades e técnicas desse gênio da pintura, 

percebi suas contribuições, gostando do resultado final.  

O entalhe na madeira é uma técnica milenar muito interessante, 

poisrequer raciocínio, tempo, paciência, força e concentração, podem-se ficar 

horas esculpindo a madeira até que ela ganhe a forma desejada. Durante esse 
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trabalho cortamos dedos, ralamos mãos, pois esse tipo de trabalho exige muito 

cuidado no manuseio das goivas que são muito afiadas.  

Para autilização das cores foram usadas tintas a óleo, envoltaspor 

betume usado para escurecer a madeira. O trabalho necessitou de duas semanas 

para que a imagem na madeira surgisse. A falta de habilidades, no manuseio do 

formão e das goivas, tornou o trabalho bastante árduo, alguns acadêmicos 

pensaram em desistir devido às dificuldades que apareciam durante a realização 

do trabalho. Temos consciência que o trabalho não ficou perfeito, nem mesmo 

bonito, mas pelo esforço e pela paciência que foram adquiridas, fez com que 

valesse a pena sua construção.  

Outro fato interessante desse trabalho é os acadêmicos esculpiram 

a madeira, no laboratório de artes, em mesas que permitiam o trabalho em 

grupos, mas cada um fazendo o seu trabalho; no decorrer da aula trocávamos 

idéias, materiais, com os colegas de sala. A experiência foi interessante porque 

promoveu a aproximação dos colegas oportunizando trocas de experiências de 

vida. Cada um comentava sobre suas dificuldades, suas experiências,tornando o 

trabalho inesquecível.  

Diante de tudo que foi aqui descrito,acredito que a 

interdisciplinaridade foi vivida. Desta forma, como os professores do curso de 

artes visuais trabalham, talvez seja o caminho certo para a formação de arte-

educadores, capazes de transmitir, aos seus futuros alunos, a importância da arte 

para a formação de cidadãos, mais críticos e sensíveis para atuarem na 

transformação do sistema de ensino do nosso País.  

Estamos só começando, ainda é preciso mais pesquisas e estudos, 

entretanto podemos sentir que a arte permite que os indivíduos estabeleçam um 

olhar que o leva a observar de forma mais atenta, a comparar coisas, a querer 

comunicar-se, a formular conceitos e como é possível interagir com eles. 

 

2.6. Transformação: apresentado a obra 
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Ao lado temos a obra de 

Paul Cézanne “Natureza morta com 

maçãs”, pintada em 1890, por Paul 

Cézanne; mais abaixo apresentamos o 

entalhe “Transformação”. 

Neste trabalho está 

colocado dedicação, sensibilidade, 

agilidade e todas as formas de 

conhecimento adquiridos durante o 

primeiro e o segundo semestres do Curso de Artes Visuais, afinal o objetivo desse 

curso é buscar a transformação, de 

nossos olhares para novos horizontes, a 

fim de realizar nossos objetivos e sonhos, 

e alcançar novos saberes e novos 

conhecimentos. Tudo para a melhoria de 

nossa adaptação ao mundo, para que 

reconheçamos problemas, sabendo 

propor soluções ou, quem sabe, 

simplesmente para encantar, diminuindo as mazelas do dia-a-dia. Afinal em arte 

não existe o certo ou o errado. É isso que nos encoraja a avançar sempre nessa 

direção, para a “transformação”. 
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Capítulo III 

 

Novo olhar 

 

Maila Indiara do Nascimento 

 

A verdadeira filosofia é reaprender a ver o 
mundo, e nesse sentido uma história 
narrada pode significar o mundo com 
tanta “profundidade” quanto um tratado 
de filosofia. 

                                      Merleau-Ponty 

 
 

Um novo olhar vem sendo 

construído pelos alunos do Curso de Artes 

Visuais da Faculdade de Educação Ciências e 

Letras de Ponta Porã. Este olhar emana de seu 

projeto de curso com base na teoria interdisciplinar: 

 
Interdisciplinaridade é antes de tudo uma questão de atitude 
diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento, ou 
seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para uma 
unitária do ser humano. Indica uma inter-relação entre duas ou 
mais disciplinas, sem que nenhuma se sobressaia sobre as 
outras, mas que se estabeleça uma relação de reciprocidade e 
colaboração, com o desaparecimento de fronteiras entre as áreas 
do conhecimento. Os trabalhos interdisciplinares são, muitas 
vezes, realizados sob a forma de projetos (Fazenda, 1994, p.82). 
  

Com base neste referencial teórico, o curso de Artes Visuais, da 

Faculdade de Educação Ciências e Letras de Ponta Porã, Iniciou com um projeto 

Interdisciplinar, no qual engloba todas as disciplinas, com a finalidade de 

responder a pergunta: “De onde viemos? Quem Somos? Para onde vamos?” 

Baseada na obra do pintor Francês Eugene-Henri- Paul Gauguin. 

 

3.1. Conhecendo a obra condutora do curso 

 

A obra de Paul Gauguin inspirou a organização deste curso:Paul 

Gauguin um corretor honesto, pai de numerosa Prole, homem de classe média, 
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profissionalmente estabelecido, largou tudo para dedicar- se à sua vocação de 

pintor. Tentando livrar-se das influências da civilização Européia, decide partir 

para o Taiti, no Oceano Pacífico. No Taiti, Gauguin conseguiu encontrar o 

ambiente ideal para sua pintura. No entanto, passou por várias crises existenciais 

e financeiras. 

Ainda neste lugar, Gauguin recebe a noticia da morte de sua filha 

Aline, o que o deixou muito deprimido e sem vontade de viver. Foi nesse período 

de dificuldades que Gauguin pintou a obra, “De onde viemos? Quem somos? 

Para onde vamos?” Que serve de referencial para a construção do projeto de 

nosso curso. Esta obra de Gauguin nos faz refletir e pensar na vida que é tão 

passageira, pois retrata “A visão do paraíso” Gauguin representava muito bem 

suas emoções e seus pensamentos 6. 

Uma tela de 4 metros, pintada em apenas um mês. Da direita para 

esquerda é possível notar uma evolução da vida humana. Começando com uma 

criança no canto, um adulto ao meio em contato com o conhecimento e no outro 

extremo uma pessoa velha, já que, com isso, tentou representar o fim da vida. 

Esta obra de Gauguin foi observada de muitas formas no primeiro 

semestre, com o intuito, de nos familiarizarmos com ela, já que, vamos trabalhar 

ela até o final do curso. Observei na obra o seguinte: a criança representa a 

inocência, logo depois, pessoas conversando, poderia ser as intrigas, ao centro 

um jovem colhe um fruto, talvez seja, a inquietação da juventude, que não espera 

o momento certo da colheita. Em seguida um homem sentado ao lodo de um 

ancião, este ancião representa o fim de uma vida, passou por todos os estágios, e 

ao final só restaram às lembranças, para serem relatadas para os jovens. Ao 

fundo um ser misterioso, que representa as divindades, mitos e crenças. Com a 

observação desta obra, lembrei-me das aulas de Psicologia das Artes, ministrada 

pelo professor Carlos Eduardo, que sempre nos lembra que o ser humano, ou 

seja ele quem for sempre precisa acreditar em uma força, que para ele, encontra-

se acima de sua pessoa, isso na obra é demonstrado pela divindade. 

Essa obra é coberta de símbolos, podendo ser interpretada 

conforme a visão do observador, mas certamente, está cheia de indagações, 

levando-nos, a busca “De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? 

                                                 
6Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin acessado em Abril de 2008 
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3.2. Eu e o curso 

Em uma das primeiras aulas do curso, a professora Aline Cerutti, da 

disciplina de Projeto Interdisciplinar I, fez uma dinâmica para o entrosamento da 

turma, com a finalidade de que todos se conhecessem e para que todos 

soubessem as origens dos colegas, uma atividade que nos ajudou na nossa 

convivência. 

O curso também me ensinou a expressar os sentimentos através 

das minhas produções. Eu sempre gostei de poesias, mas não conseguia me 

sentir segura o suficiente para escrever. Com o auxílio da professora Roseli Áurea 

Sanches, de Linguagem e Expressão, descobri um mundo fantástico, aprendendo 

a observar um pouco mais o mundo ao meu redor, que tem tantas maravilhas que 

não conseguimos enxergar. Comecei a re-educar o meu olhar, para um mundo 

novo, que traz conhecimentos inigualáveis, através da arte.  

 

A arte é uma forma de o homem entender o contexto ao seu 
redor e relacionar-se com ele. O conhecimento do meio é básico 
para a sobrevivência, e representá-lo faz parte do próprio 
processo pelo qual o ser humano amplia seu saber. Entende-se 
arte como produto de uma relação homem/mundo, em que o 
homem ao interpretar a própria natureza, constrói formas, 
contudo, ao mesmo tempo ele se descobre, inventa figura e 
conhece (Buoro, 2003: página 20). 

 
Com a Disciplina História da Arte, desde o primeiro semestre do 

curso, fomos orientados para compreender, que a arte está na vida do ser 

humano desde o início da humanidade, mostrando a importância do expressar e 

do viver. A partir do primeiro semestre do curso procuramos responder a sua 

pergunta condutora, partindo da primeira subdivisão: “De onde viemos enquanto 

artistas?”. 

A disciplina “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar”, pediu-nos que 

construíssemos a linha do tempo de nossa vida. Eu, Maila Indiara do Nascimento, 

pesquisei também, sobre a origem do meu nome. Descobri que Maila é derivado 

de Maia que vem do grego, que significa parteira, aquela que ajuda alguém a 

nascer, e em sânscrito significa ilusão. 
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Então, a professora Roseli Áurea pediu para que fizéssemos um 

texto, no qual teríamos que responder: “Como eu me vejo e como os outros me 

vêem? O antes e o depois e como eu gostaria que os outros me vissem?”. 

Escrevi o seguinte:  

 

Sou uma pessoa brincalhona, mas não consigo ser gentil o 
suficiente, com isso talvez eu magoe muito as pessoas, pois falo 
o que penso mesmo que isso vá doer, por que a verdade é 
melhor que a falsidade. Sei que sou um pouquinho implicante, 
mas também sou alegre, amiga, companheira, sempre disposta a 
ajudar. Gostaria que os outros pensassem que nem sempre 
estou sendo chata ou implicante, só estou expondo minha 
opinião, só tentando deixar claro o que eu penso.  

 
Fiz também um poema: 

 

 Quem Sou? 
 
Levanto-me, 
Vou para o banheiro, 
Olho-me no espelho, 
Não sei bem o certo quem vejo, 
Sei que vejo um rosto amassado, inchado... 
Depois escovo os dentes, 
Tomo banho, 
Cabelos molhados, 
Enfim vida renovada, 
Agora parece que me encontro novamente! 
A aparência mudou, 
Com certeza agora sei quem sou... 
Uma pessoa alegre, 
Em primeiro lugar feliz, 
Disposta a viver e lutar pelos meus objetivos.  

 

Este trabalho levou-me também a buscar minhas origens.  

 

3.3. Eu, minhas origens e o Curso de Artes Visuais 

 

MerleauPonty (1999, página 5), afirmou que: 

 

O mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer 
dele, e seria artificial fazê-lo derivar de uma série de sínteses 
que ligariam as sensações, depois os aspectos perceptivos do 
objeto, quando ambos são justamente produtos da análise e 
não devem ser realizado antes dela.  
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 Então, percebemos a importância da construção do nosso processo 

de identidade, descobrindo quem somos: 

 
Meu nome é Maila Indiara do Nascimento, tenho 19 anos, nasci 
em Ponta Porã, MS, no hospital Santa Isabel, no dia 07 de 
Dezembro de 1988, às 12 horas e 30 minutos. Moro em 
Antonio João, MS, com meus avôs aos quais considero meus 
pais, pois estou com eles desde que tenho dois anos de idade. 
 

 
Na aula de Projeto de Pesquisa Interdisciplinar I, continuamos a 

buscar a pedido da professora Aline, as nossas origens, resgatando a cultura de 

nossos antepassados e seus costumes. Com essa pesquisa, descobri que sou 

descendente de italianos que imigraram para o Brasil em busca de melhores 

oportunidades de emprego, em função da necessidade de mão de obra, pois em 

1888 foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Izabel, que libertava os escravos e 

proibia o tráfico negreiro. Esses italianos vinham para Brasil, como os negros, em 

navios e desembarcavam, principalmente, no porto de Santos. Trabalhavam de 

início nas famosas plantações de café. Os imigrantes Italianos eram chamados de 

Ítalos –brasileiros. 

Os que não ficaram em São Paulo se distribuíram pelo Brasil. A 

maior parte foi para o Rio Grande do Sul, onde havia criações de gado, 

plantações de uva, que originaram melhor vinho do país. Dos imigrantes que se 

instalaram no sul, apenas 5% migraram para o antigo Mato Grosso, que hoje é o 

Mato Grosso do Sul7. 

Com essa pesquisa, percebemos que na nossa sala exista uma 

variação muito grande de origens. Este trabalho nos proporcionou conhecer 

novas culturas e valoriza-las. Acredito que com o término desse projeto, todos 

irão conseguir responder as perguntas: “De onde viemos? Quem Somos? Para 

onde vamos?” E, com esta aprendizagem, que ensinem seus alunos a não 

perderem suas identidades culturais. 

Comecei a cursar Artes Visuais, por falta de opção. Resolvi prestar o 

Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, Pois estava no último ano do ensino 

médio, e não tinha decidido o que fazer. Mesmo assim, prestei o vestibular. 

Alguns dias depois do resultado do vestibular, recebi uma carta, na qual dizia que 

                                                 
7Disponível em pt.wikipedia.org/wiki/Imigração_italiana_no_Brasil Consultado em Abril de 2008. 
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eu tinha me saído bem na prova do Enem, ganhando meia bolsa para o Curso de 

Pedagogia, mas não era o que eu queria. Então, fui me matricular no curso de 

Pedagogia, como eu havia feito vestibular para Artes Visuais, ao me matricular, 

perguntaram se eu gostaria de transferir a bolsa para Artes, então aqui estou eu, 

foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. 

O curso mudou totalmente a noção que eu havia adquirido na 

escola, de que “Artes” seria: trabalhos a partir de desenhos mimeografados, 

desenhos livre, recreação, entre outros erros que os professores mal orientados 

cometem com seus alunos. 

Com os novos conceitos de artes, espero que os futuros professores 

percebam a grande responsabilidade de fazer as crianças entenderem o que é 

Arte, e de transformarem seus olhares para um novo mundo. 

 

3.4. Eu e meus trabalhos  

  

Dentre os diversos trabalhos realizados durante o curso, escolhi 

uma obra para analisá-la e descobrir um pouco mais sobre as influências que 

tenho recebido ao longo da vida. 

A escolhida foi uma tela pintada, com o objetivo de realizar um 

trabalho que a professora Cristiane Dealis, da disciplina Linguagem Visual II, 

havia solicitado. A proposta era que cada acadêmico se descobrisse e 

relacionasse com os estudos com os quais havia se identificado. 

Como, até este momento, eu havia me identificado com a disciplina 

de Linguagem e Expressão I, ministrada pela Professora Roseli, pois nessas 

aulas elaborávamos poemas e poesias, então, me recordei de um poema que eu 

escrevi com o auxilio dessa professora. 

 

 
O que me espera 

 
Neste flanco tem uma substância física, 
Entregue a devaneios  
Tem o meu amor na janela  
Tem os caminhos soando claridade e 
agitação  
O meu amor é brando  
O meu protetor é celebre  
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Mas às vezes se esquece de me 
proteger  
Tem o mundo batendo em minhas 
lembranças  
Tem minhas obrigações  
Em outro flanco, seres vivendo minha 
existência, 
Opiniões sérias me aguardando  
O meu amor eterno a minha espera  
Com rosas na mão,  
Enfim, a morte me espera. 
 

Este trabalho de 

criação foi construído da seguinte 

forma: pintei a uma tela usando tinta 

acrílica, elaborei o desenho de uma 

rosa, já que o poema é um pouco 

melancólico, e em uma estrofe se 

encontra o verso “Com rosas na 

mão”.  

A escolha das cores se originou do aprendizado desenvolvido no 

2°semestre, na disciplina Desenho Artístico ministr ada pelo Professor Genivaldo. 

Usei em abundância as três cores primárias, atribuindo-lhes um significado: azul 

(paz de espírito), vermelho (inquietação), amarelo (agonia). Cores vibrantes e 

fortes foram associadas ao poema que tem um aspecto triste.  

Quando escrevi este poema não estava em uma fase boa da minha 

vida. No momento, o que eu mais procurava era a paz e a calma, isto pretendi 

demonstrar nas cores alegres sobre as quais escrevi o poema. Esta tela foi 

solicitada para ser exposta no parque de exposições de Ponta Porã. 

Algumas das pessoas que observaram meu trabalho, disseram que 

a tela tem muitas características que demonstram minha personalidade. 

Pessoalmente, não gosto de observá-la, já que não me traz lembranças boas. No 

momento de pintá-la, passava por dificuldades familiares: meu pai não estava 

bem de saúde e nós tínhamos acabado de descobrir que ele tinha um sério 

problema de coração. Naquele momento, ele estava no hospital e com certeza eu 

não estava bem psicologicamente, pois só pensava no que poderia lhe acontecer. 

Felizmente tudo passou, só ficaram as lembranças ruins, e a felicidade de ter 
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acontecido o melhor, mas certamente todas as vezes que observo a tela retornam 

aqueles sentimentos ruins. 

Lembrei-me de algo que havia lido: “Toda expressão tem conteúdo, 

mesmo que ela pareça referir-se primeiramente á própria arte. Para expressar, 

você deve expressar alguma coisa” (Donald Soucy); 

Procurei um poema que pudesse descrever ou ajudar-me a 

compreender os sentimentos, que me levam a escrever. Encontrei respostas em 

uma obra de Antônio Aleixo, muito bela por sinal, já que fala dos sentimentos e da 

arte: 

 
Vejo a arte definida 
Na forma de descrever 
O bem ou o mal que a vida 
Nos faz gozar ou sofrer. 
Um poeta de verdade, 
se souber compreender, 
Não deve ter vaidade 
De o ser, porque o é sem querer. 
Ser artista é ser alguém! 
Que bonito é ser artista... 
Ver as coisas mais além 
Do que alcança a nossa vista! 
A arte é força imanente, 
Não se ensina, não se aprende, 
Não se compra, não se vende, 
Nasce e morre com a gente. 
A arte é dom de quem cria; 
Portanto não é artista 
Aquele que só copia 
As coisas que tem à vista. 
A arte em nós se revela 
Sempre de forma diferente: 
Cai no papel ou na tela 
Conforme o artista sente. 

 
Outro trabalho prazeroso foi um pedido pela Professora Gicela, da 

disciplina Formas e 

Expressões II, com o objetivo 

de participar do Festival da 

Erva Mate, realizado na 

cidade de Ponta Porã. O 

trabalho consistia na criação 

de um artesanato com o tema 
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da Erva Mate. Este artesanato, também tinha de expressar os costumes 

fronteiriços, logo devia conter as influências recebidas por este povo.Criei o 

artesanato que chamei: “Costume brasilguai”! 

Este artesanato foi criado com base na erva-mate. A partir deste 

material, resolvi exaltar o “famoso” chimarrão e o “tão consumido “tereré”, pois 

esses elementos são a representação da fronteira do Brasil com o Paraguai, e por 

serem as duas bebidas mais consumidas nesta região. Este artesanato tem a 

função decorativa, foi elaborado com o intuito de demonstrar o costume dos 

fronteiriços.  

Pode-se afirmar que os fronteiriços têm o hábito de se reunirem para 

apreciar o tereré ou o chimarrão. Este costume se originou de nossos 

antepassados que vieram para esta região para trabalharem com a erva-mate, 

Nas horas de descanso, se reuniam para matar a sede, e a partir de então, virou 

“tradição” na fronteira apreciar o tereré ou o chimarrão. 

Ao construir este artesanato, identifiquei que os materiais usados 

para esta criação são viáveis, pois, são encontrados com facilidade nesta região e 

são de um valor comercial acessível. As peças utilizadas para criação foram as 

seguintes: uma madeira rústica (usada como apoio das peças), de 40x60cm. Uma 

cuia de chimarrão, feita de porunga8, acompanhada com uma bomba. Uma 

guampa de tereré, feita de chifre de boi, também acompanhada com uma bomba. 

Alguns punhados de erva-mate pronta para o consumo foram colocadas dentro da 

cuia e da guampa. Alguns galhos pequenos e folhas da árvore de erva-mate. Uma 

bandeira fixada ao centro (dividindo a cuia e a guampa) metade do Brasil e outra 

metade do Paraguai, sendo esta, a razão do artesanato levar o nome de “costume 

brasilguai”. 

O aspecto físico deste artesanato tem um tamanho médio, sua 

espessura não é grossa (trata-se da madeira na qual serve de base). 

Esteticamente, tem uma aparência agradável, sem perder as características 

rústicas, foi elaborado com a finalidade de ser comercializado na região da 

fronteira, servindo de lembrança, aos turistas que passam por esta região. Com 

isso, ele pretende ter um tempo de desgaste durável, pois não pode ser afetado 

facilmente pelo tempo. 

                                                 
³Porunga- Plantacucurbitácea(tambémchamadaporongueiro), de cujos frutos se fazem cuias ou 
cabaças. 
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3.5. Meu encontro com a arte e a construção do novo  olhar 

 
Precisamos levar a Arte que hoje esta 
circunscrita a um mundo socialmente limitado 
a se expandir, tornando-se patrimônio da 
maioria e elevando o nível de qualidade de 
vida da população.           Ana Mae Barbosa  
 

 
Antes de entrar na faculdade, não tive contato com Artes, já que, 

certamente, nunca fui estimulada a isto. Logo no início do curso, pude perceber o 

quanto isto me fez falta. Hoje, com certeza, sou outra pessoa, já participei de 

inúmeras atividades artísticas, isto com o incentivo dos professores do curso. 

Um bom exemplo disso foi a nossa semana acadêmica de 2007, na 

qual tive o prazer de conhecer alguns artistas regionais, dentre eles, Douglas 

Colombelli, JonirFigueredo, Julio Alvarez, Jeudson Araújo, GicelaVangissel, 

Miska, Selamari. 

Outro grande acontecimento de Artes da Fronteira, que participei, foi 

o Festival da Erva Mate, no qual tive a honra de presenciar, um belíssimo show, 

com o grupo de música regional contemporânea, Masis Brasil, no qual a vocalista 

é a artista plástica Miska. 

Com a ajuda do curso, descobri um mundo novo, com o passar do 

tempo estou construindo novos conceitos, novos olhares! Já que para tudo aquilo 

que se faz é necessário, principalmente, criatividade e sensibilidade. O que me 

ajudou, muito em todas as descobertas, foi primeiramente a pergunta, que eu me 

faço desde que iniciei o curso: “O que é Arte?”. Com isso, comecei a olhar o 

mundo, com um olhar investigador, presto atenção nas formas, nas linhas, nas 

cores, nos costumes, ou seja, em tudo que se encontra a minha volta, com isso 

estou criando em mim uma grande delicadeza de sentimentos. 

Passei a admirar muito mais, os costumes fronteiriços, a música, os 

artistas do nosso estado e da fronteira, as danças, a poesia, enfim toda essa 

infinidade de influências e signos que se encontram presentes na nossa 

sociedade. Nesta rica diversidade cultural da fronteira do Brasil com o Paraguai a 

Arte é o ícone que expressa nossa identidade social.  
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Tenho orgulho de morar no Mato Grosso do Sul e de ser fronteiriça, 

já que, para a realização plena do ser humano é necessário que se conheça e 

valorize sua cultura, seus elementos estéticos, a poética visual, que 

inconscientemente imprime nossa identidade, ao 

mesmo tempo regional, universal e 

contemporânea.  A Arte Contemporânea, que vai 

sendo fundida na realidade, marcando a cultura 

humana e sendo marcada por ela.  

Por último, outro fator importante, 

que nos vem sendo lembrado pelos professores, é 

que, na Arte, não tem o feio e o belo. A Arte é 

expressão, não depende de religião, muito menos 

de condições financeiras, a Arte é para toda a 

sociedade. Observem: “O Binômio de Newton é 

tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso”. 

(Álvaro Campos). 
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Capítulo IV 
 

Conhecendo as sementes da região para compreender o  espaço de onde 
viemos. 

 
Ana Kátia Rodrigues Galeano 

 
 
 

 
 A arte não nasceu adulta e armada do cérebro de 
Zeus. Formou-se lentamente na consciência e na 
ação humana, e nunca, nem  mesmo nos mais 
grosseiros impulsos operativos primitivismo, houve 
um ato separado da consciência do ato, no sentido 
ainda que apenas inicial de sua historicidade 
intrínseca. 

Giulio Argan 
 

 

A arte está presente no 

mundo desde que o homem é homem. A 

vida adquire sentido para o ser humano à 

medida que ele organiza o mundo e a arte tem o poder de expressar os seus 

pensamentos e sentimentos. 

Como acadêmica do curso de Artes Visuais da Faculdade de 

Educação Ciências e Letras Magsul de Ponta Porã, construímos um novo olhar a 

partir de cada trabalho artístico. Estamos tendo, ao longo do curso vários 

trabalhos executados, mas para mim, como acadêmica, o que mais destacou foi 

um trabalho com sementes, porque foi possível perceber a contribuição de vários 

conhecimentos recebidos de outras disciplinas. 

A construção do olhar acadêmico vem sendo direcionada para a 

observação e a análise das influências recebidas, visando à resposta da pergunta 

condutora do Curso de Artes Visuais “De onde viemos? Quem somos? Para onde 

vamos? Enquanto professores de artes na fronteira”. Essa proposta vai das 

nossas origens até os traços e as linhas naturalmente construídas. 

 

4.1. Uma obra e as contribuições para construí-la 



 36

 

 Para executar uma obra com sementes foi notada a contribuição da 

disciplina Desenho Artístico, ministrada pelo Professor Genivaldo, que forneceu 

os aspectos e conhecimentos precisos para o início da construção do trabalho. 

Com a disciplina Formas e Expressão em Artes Visuais I, ministrada 

pela arte-educadora GisellaBrussamarello, percebeu-se a importância de um 

estudo e da análise dos materiais que podem ser utilizados, no caso da obra a ser 

descrita: sementes nativas da região da fronteira, conhecendo também os seus 

benefícios.  

Pelo estudo feito, foi escolhida a semente da mamona e do jatobá, 

para executar uma obra com formas abstratas, cuja base foi construída com 

gesso, sendo as sementes utilizadas para o acabamento.  Diante do projeto 

concluído, foi percebido que os conhecimentos adquiridos no Curso de Artes 

Visuais ampliaram o potencial criador do acadêmico, suas habilidades de 

expressão e comunicação, através das diferentes linguagens artísticas e visuais 

que foram sendo aprendidas. 

 

4.2. Conhecendo as sementes do espaço onde vivemos:  mamona e jatobá 
 
 
Para utilizar as sementes 

escolhidas para obra foi proposta, aos 

acadêmicos, uma pesquisa sobre elas, 

neste caso, com a de mamona e a de 

jatobá. 

Segundo a busca feita, foi 

possível compreender que a mamona é 

de origem ou asiática, ou africana e, 

outras fontes afirmam que é planta nativa 

da América. De qualquer forma, é conhecida desde a antigüidade, pois os antigos 

egípcios já a apreciavam como planta milagrosa, sendo também utilizada na 

Índia, para os mais diversos fins. No Brasil, a mamona é conhecida desde a era 

colonial quando dela se extraía o óleo para lubrificar as engrenagens dos 
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engenhos de cana. No Brasil, conhece-se a mamona com várias denominações: 

mamoneira, rícino, carrapateira e palma-criste9. 

A mamoneira é um arbusto, de coloração verde ou avermelhada, de 

acordo com a sua variedade. O fruto é uma cápsula lisa ou com espinhos. A 

semente é oval, de tamanho grande, médio ou pequeno, podendo ter colorações 

muito variadas. Diz-se que limpa os intestinos e é útil nas moléstias das 

articulações, nas inflamações do ouvido e nas assaduras; com a cinza de peixe é 

usada na cura da sarna; dá boa cor à pele e faz nascer o cabelo. Nenhum animal 

é capaz de comer a semente da qual se extrai o óleo. A cultura da mamoneira 

reveste-se de importância pelas várias aplicações que o seu óleo encontra no 

mundo moderno. O óleo é empregado, depois de desidratado, na fabricação de 

tintas e protetores ou isolantes; serve como lubrificante, na aeronáutica, sendo o 

melhor óleo para lubrificação de motores a jato, e como fluido nas instalações 

hidráulicas. É usado também como base para a manufatura da maioria dos 

cosméticos e de muitos tipos de drogas farmacêuticas. O óleo de mamona é útil 

em vários processos industriais, como: fabricação de corantes, 

anilinas,desinfetantes, germicidas, óleos lubrificantes de baixa temperatura, colas 

e aderentes em geral; para a manufatura de fungicidas, inseticidas (como base), 

tintas de impressão e escrever e tintas e vernizes. Uma das aplicações de grande 

valor econômico do óleo de mamona é na fabricação do nylon e da matéria 

plástica onde o seu emprego é 

importantíssimo. Na fabricação de 

espumas plásticas o óleo de mamona 

confere aos materiais texturas variáveis. 

Em vista das inúmeras e importantes 

aplicações do óleo de mamona, o seu 

consumo interno aumentou 

consideravelmente nestes últimos anos, 

daí a necessidade do aumento da área 

de plantio e consolidar a posição de maior produtor mundial de mamona. Os 

principais produtores de mamona são o Brasil e a Índia. No Brasil, o principal 

                                                 
9 De acordo com o site www.criarreplantar.com.bre, www.cutmamona.com consultado em abril de 
2008. 
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Estado produtor é a Bahia. A mamona é uma planta que se dá bem nas regiões 

tropicais, sendo, portanto, cultura de clima quente e úmido. 

Ampliando os estudos, o jatobá é uma espécie que não tolera baixa 

temperatura. As árvores de jatobá crescem, em média, de 8 a15 metros de altura, 

mas podem alcançar até 20 metros, em matas do Brasil Central. A madeira é 

empregada na construção civil, como ripas, caibros, vigas, para acabamentos 

internos, como marcos de portas, tacos, e tábuas para assoalhos, para confecção 

de artigos de esportes, cabos de ferramentas, peças torneadas, esquadrias e 

móveis. Na Argentina e no Paraguai à espécie é chamada Jatay’va e na Bolívia, 

Paquió, pode ser encontrada do Piauí até o norte do Paraná. As sementes podem 

ser coletadas de frutos caídos das árvores. 

A extração das sementes é manual, utilizando um martelo 

oucacetetepara quebrar o fruto. É adequada para fabricação de papel e celulose. 

Esta espécie é recomendada para reflorestamentos heterogêneos e para 

restauração de mata ciliar. 

 
 
4.3. Descobrindo na obra os traços de uma vida  
 

 
Cada passo representa um avanço em 

relação ao precedente porque possibilita uma 
compreensão mais apurada da arte. O ritmo 
com que cada indivíduo percorre esta 
seqüência depende da natureza das obras 
de arte com que entra em contato e do grau 
em que se vê estimulando a refletir sobre 
elas.Persons 
 
 

Segundo Parsons, (1992, p.21.) ao investigar o desenvolvimento 

estético de uma obra de arte, deve-se seguir etapas que se sucedem em uma 

ordem não arbitraria, mas é preciso que determinadas etapas sejam seguidas 

antes de se passar às seguintes.  

Os dados visuais podem transmitir informações, como: mensagens 

ou sentimentos; uma coisa é certa, em uma obra algum tipo de informação está 

presente, mesmo que seja resultado de uma produção casual.  

Com estas certezas, foi observada a obra “Os traços da vida”, 

prestando-se atenção nas etapas desenvolvidas e no trabalho efetivado pelos 



 39

docentes das disciplinas: linguagem visual, desenho geométrico, desenho 

artístico e formas e expressão.  

A obra é abstrata e 

tridimensional,o que permite uma análise 

sobre diferentes anglos. Mede25 cm de 

altura e 15 cm de largura sendo usado, além 

do gesso, a cola cascorex e no acabamento 

as sementes de mamona e jatobá. 

A obra em si é uma escultura, o 

que permite ser tocada, lida ou 

compreendida. Segundo Lorenzo Ghibert (In 

Dondis, 1999, p.189) escultor e pintor 

florentino, afirmava que “a perfeição de tais obras nos foge aos olhos, e só pode 

ser entendida se passamos a mão pelos planos e curvas”. Portanto, a escultura 

existe em uma forma que, além de poder ser tocada, também pode ser vista a 

partir de um número infinito de ângulos.     

Quando“Os Traços da Vida” foi executada, eu estava passando por 

um momento de tristeza, devido a um acidente familiar. Por isso dei a ela uma 

forma distorcida. Tentei mostrar através dela, os desafios que enfrentamos ao 

longo de nossa vida, sejam alegres ou tristes, e que é possível superá-los. 

As sementes representam cada teoria e cada saber recebido pelas 

diversas disciplinas do curso para esta produção artística e para cada trabalho 

produzido.  Para construí-la, foi notada a contribuição de um grande acúmulo de 

conhecimentos, originários do campo das artes, interagindo com os diversos 

campos do saber. 

Diante dessa constatação, durante a construção da obra, a minha 

percepção em artes visuais foi ampliada, assim como meu potencial criador, 

minhas habilidades de expressão e de comunicação.  

Naturalmente, os fatores históricos e sociais modificamas formas de 

expressão humana, desde a arte do homem paleolítico, até a atualidade. A partir 

desse conceito,é possível considerar a arte, como um dos mais completos tipos 

de expressão e de estilos, deixando ao longo do tempo as marcas na história da 

humanidade.                  
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Capítulo V 

Compreendendo as influências recebidas  

Vanessa Bobato  

 

Beleza é ao mesmo tempo 
conhecimento e poesia, história e 
meditação, substância do visível e 
sentido da vida.             

Michel Random 
  

 

 

A finalidade deste 

trabalho é refletir sobre a pergunta 

condutora do Curso de Artes Visuais 

da Faculdade de Educação Ciências 

e Letras de Ponta Porá, proposta no seu Projeto Pedagógico, levando os 

acadêmicos, através da disciplina Projeto de Pesquisa Interdisciplinar, a 

respondê-la. Para isso, existe a necessidade de se refletir sobre a arte, 

considerando-a como história “viva” e concreta, como uma realização humana. O 

que se pode perceber é que a própria pergunta norteadora do curso foi extraída 

de um questionamento que move a humanidade desde os primórdios e de uma 

obra de Paul Gauguin. Portanto, conduz os acadêmicos a um processo de 

reflexão. 

O projeto do curso, explicando esta escolha afirma que:De onde 

viemos? Que somos? Para onde vamos? É o título desta obra de Paul Gauguin 

que traduz uma questão filosófica que se tenta responder ao longo dos diversos 

períodos da evolução humana. Por este motivo, escolheu-se esta temática para 

conduzir este curso, elegendo-se como pergunta condutora: “De onde viemos? 

Quem somos? Para onde vamos? Enquanto profissionais de artes na fronteira. 

Uma pergunta que nos leva a refletir sobre: o passado; o presente; e o futuro. 

O que se busca neste trabalho é responder a primeira parte da 

pergunta: “de onde viemos”, buscando em nós mesmos as marcas deixadas 

pela cultura e pela educação.  
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5.2 - Formação do perfil acadêmico  

O enigma consiste em que meu corpo é ao 
mesmo tempo vidente e visível. Ele, que mira 
todas as coisas, pode também olhar-se, e 
reconhecer então naquilo que vê o “outro lado” 
do seu poder vidente.Merleau-Ponty, 2000:20 

  

Neste tópico serão apresentadas as contribuições recebidas 

para a formação do perfil acadêmico previsto para o Curso de Artes Visuais 

da Faculdade de Educação Ciências e Letras de Ponta Porã, que no seu 

Projeto Pedagógico do Curso prevê: 

O curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação Ciências e 
Letras de Ponta Porã, mantido pela AESP pretende formar 
profissionais docentes conscientes competentes e devidamente 
habilitados para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das 
Artes Visuais, para que possam atuar em escolas de Educação 
Básica, contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino 
dessa área e da cultura local. 
A ênfase desta formação reside na aquisição de atitudes, apreciação 
e formação de valores voltados à comunicação, à sensibilidade, à 
estética, à ética e ao desenvolvimento da imaginação e da criação 
para ensinar a sentir e ensinar a ver. O desenvolvimento desta 
percepção, da reflexão e do potencial criativo, voltado para o 
pensamento visual. 
 

Para analisar como esta formação está sendo construída foi 

feita uma análise dos conteúdos ministrados nos dois primeiros semestres 

do ano de 2007, contemplando toda a essência das disciplinas e ressaltando 

o que, de fato, colaborou para ampliar  o meu conhecimento de acadêmica 

do 3º semestre de 2008, de maneira geral. 

No decorrer do ano de 2007, foram ministradas dezdisciplinas: 1. 

Linguagem e Expressão, 2. Arte e Educação, 3. História da Arte I e II, 4. Formas e 

Expressão em Artes Visuais I e II, 5. Desenho Artístico I e II, 6. Linguagem Visual 

I e II, 7. Desenho Geométrico, 8. Fundamentos Sócio-Filosóficos da Arte e 

Educação, 9. Psicologia da Arte e Educação I e 10. Fundamentos da Pesquisa 

em Artes e Educação; além da disciplina Projeto de Pesquisa Interdisciplinar I e II 

que procura promover a interdisciplinaridade. 

De maneira geral, pode-se afirmar que praticamente todas as 

disciplinas contribuíram de modo efetivo para a formação acadêmica dos 
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graduandos de Artes Visuais. Isso é dito com segurança, considerando que 

todos os assuntos abarcados foram de total importância para aguçar 

percepções nos acadêmicos, pois antes de ingressar na faculdade os 

acadêmicos não possuíam nenhuma noção acerca do mundo visual e 

artístico.  

Artes Visuais se caracteriza, por ser um curso no qual o acadêmico 

precisa estar em sintonia com todo o mundo concreto a sua volta. O intuito 

maior é fazer com que os acadêmicos desenvolvam aptidões para aguçar 

suas sensações/percepções e descubram o que há além da arte em si, isto 

é, buscando a essência do que se vê, desenvolve-se desenho, gravuras, 

pinturas, diferentes formas de expressão.  

 

 

 5.3  Contribuição das disciplinas na formação acadêmica  

A seguir será feito um pequeno resumo de como cada disciplina 

colaborou para a formação do perfil acadêmico do curso:10
 

�           Arte e Educação  – ajuda-nos a entender mais uma intensa ligação entre 

arte e o conhecimento, porque primeiramente, todo conhecimento nasce de uma 

relação das condições e dos efeitos da criação artística com o mundo. A Arte  

associa as percepções cotidianas aos sentimentos e instruções onde se propõe a 

subjetividade estética ou artística promovendo percepções e sentimentos que 

abrangem em sua essência múltiplos setores, como os campos filosóficos, 

teológicos ou científicos.  

�           Linguagem Visual  - fez com que como uma classificação proposta das 

Artes Visuais abarcando a própria conceituação da linguagem, abordando a 

percepção visual a linguagem visual, juntamente com a leitura de imagem. Foram 

revisitados temas que englobam a arte como formade expressão e comunicação, 

e a relação da visuabilidade com o texto, som e gesto no processo de construção 

e desconstrução da imagem. Essa disciplina ajudou a compreender a arte como 

                                                 
10 A descrição de cada disciplina foi retirada das anotações de aulas. 
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uma linguagem constituída de códigos significados e técnicas de expressão 

identificar e classificar símbolos presentes na arte no nosso mundo. 

�           Formas e expressão – colaborou com pontos teóricos e práticos, 

fazendo com que entendêssemos as conceptualizações específicas da disciplina, 

contemplando a idéia de “forma”e suas correlações.A disciplina também alicerçou 

medidas que viabilizaram nossas formas de expressão. Isso se deu através de 

aulas práticas, por meio de exercícios práticos e também se complementou com a 

parte teórica que resultou em variados trabalhos de pesquisa. Aguçamos nossa 

forma de expressão.  

�           Linguagem e expressão – caracterizou-se como uma  disciplina 

importante para desenvolver as noções de linguagem e seus aspectos peculiares. 

Como todo processo de conhecimento, como todas as áreas especificas do 

saber, ou como muitos preferem chamar “autoconhecimento”, possuem diferentes 

linguagens e classificação. Neste módulo foram enfatizadas as questões 

inerentes às linguagens variadas, compreendendo as formas de leitura e 

produções de texto, as vias orais de expressão, como também as expressões 

imagéticas escritas. Foi abarcado também, no decorrer do curso, o funcionamento 

da comunicação, sua coerência e coesão textuais. 

�           Historia da arte  – é a essência de todo o curso. Nesta disciplina foram 

sistematizadas e problematizadas questões referentes à arte e seu 

desdobramento no decorrer de determinado tempo histórico, abarcando suas 

diversas modalidades. Ao estudá-la, nos deparamos com diversos períodos 

artísticos, vários estilos que se complementam ou se perdem no decorrer do 

período ou data histórica; a reflexão se baseou na prerrogativa de se pensar a 

arte como designação de culturas, que abrangem um certo aspecto, um certo 

estilo estético. Tal estilo estético é diferente nos vários períodos da história. 

Muitos deles podem servir de delimitação de períodos, datas, movimentos, 

escolas de arte, etc. Além de perceber todo o procedimento que designa o termo 

história da arte, também estudamos a periodização resultante desta. Assim 

sendo, a disciplina contribuiu para uma visão mais pertinente e aguçada de todo o 

processo. 
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�           Desenho artístico  - Fez com que  adquiríssemos habilidades e 

competências concernentes ao campo das Artes Visuais denominado como 

“desenho artístico”. Para o aproveitamento e efetivação desta disciplina, foram 

necessárias muita imaginação e, sobretudo, sensibilidade e percepção. Utilizamos 

de forma demasiada muitos componentes a que o curso em geral se habilita em 

trabalhar, como por exemplo, expressão, cognição, e acima de tudo criatividade. 

Foram muitos os detalhes observados e minuciosamente arquitetados para atingir 

o máximo de concentração e perfeição. A atenção, portanto, se caracterizou como 

um fator essencial e indescartável. Chega-se a conclusão de que o desenho, a 

obra de arte em si,  é um fato mental, ligado ao conhecimento das coisas e dos 

meios da comunicação visuais. As coisas são a realidade na qual todos vivem, os 

meios são os instrumentos que permitem tornar visível aquilo que o cérebro  

recebe dos estímulos externos. 

�           Psicologia da arte – Como o próprio título da disciplina designa, estudamos 

de forma profunda o nosso processo criativo o desenvolvimento da função, e 

sobretudo o conceito de movimentação. Debruçamo-nos acerca do mundo 

cognitivo, estudando nossas capacidades, limites, elasticidade no que diz respeito 

a criatividade.Vygotsky foi  um teórico que se destacou em nossa disciplina, foi 

um dos focos no qual estudamos em psicologia; o mesmo afirma que o 

desenvolvimento de qualquer processo psicológico permite descobrir sua 

essência. 

�           Fundamentos sócio filosófico da educação  e da arte   - chegamos na 

parte de nosso curso que delimita os fundamentos e conceitos acerca de toda a 

filosofia que perpassa o ambiente da arte vinculado com a educação. A filosofia 

lida com a linguagem e o conhecimento.A arte está intimamente ligada às 

fundamentações teóricas, práticas e críticas, no que tange a diversas áreas do 

conhecimento. A filosofia cada vez mais se ocupa com as condições e os 

princípios do conhecimento que pretende ser racional e verdadeiro com a origem, 

a forma e o conteúdo dos valores éticos. 

� Projeto interdisciplinar – No curso, foi um espaço reservado para as 

questões técnicas de se viabilizar uma pesquisa, confeccionando primeiramente 

um projeto que abarque suas necessidades metodológicas. Essa matéria 
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específica é guiada por uma questão condutora, que seria todo o prisma pelo qual 

o projeto geral se espalha. A pergunta condutora é regida pelo seguinte 

questionamento: Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Tal projeto 

interdisciplinar tem o propósito de ajudar tanto na compreensão da proposta do 

curso como um todo, como auxiliar a construção da monografia final, como 

também resultar em variados projetos que vão sendo construídos no decorrer do 

curso, sempre visando à pergunta central. 

� Desenho Geométrico  - É uma matéria que ajudou a desenvolver a capacidade 

mental, ampliando nosso conhecimento sobre, propriedades de linhas, retas no 

plano, ângulo, circunferência. A prática do desenho Geométrico baseada na 

lógica comprometem ganho na área do design e arte permitindo imensas 

descobertas. 

5.4-Formação e origens 

Fórmula de minha felicidade: um sim, um não, 
uma linha reta, um objetivo... 

Nietzsche 
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Minha formação étnica, como a de grande parte dos brasileiros, é 

muito híbrida. Sou descendente de italianos, indígenas, paraguaios e sul-

matogrossenses. Por tal razão minha família não possui uma tradição peculiar de 

cultura, mas sim, uma mistura de hábitos e costumes. Toda a educação é 

pautada em princípios e valores próprios da base familiar. Observando dessa 

forma, creio que o resultado do meu aperfeiçoamento como cidadã, como agente 

social, deve muito ao ambiente o qual eu nasci e me criei. 

Nasci em Amambaí, no hospital regional às cinco horas, do dia 

quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e nove. Sou filha de 

OrivaldoBobato e Ramona da Silva Bobato. Minha mãe é do lar e meu pai, 

administrador de duas fazendas na região de Coronel Sapucaia. Me criei na 

fazenda Rincão dos Búfalos onde morei quinze anos, depois tive que vir para a 

cidade por questão de trabalho e faculdade. Sou vendedora há três anos em uma 

loja de móveis, foi nesse emprego e com a ajuda da minha família, que aprendi a 

dar valor as coisas simples da vida e a ser uma pessoa responsável. 

Em dois mil e sete entrei na faculdade de Arte Visuais em Ponta 

Porã, uma área que é extremamente ampla e que abrange qualquer forma de 

representação visual e arte educadora. Hoje estou no 3ºsemestre do curso, o qual 

me chamou a atenção pelo campo existente, não só em minha cidade, mas sim 

em toda região.                                              

 

5.5 Entre as sombras e a escuridão: descrição de um a obra 

 
A imaginação é certamente uma faculdade 
que devemos desenvolver, e só ela nos 
pode levar à criação de uma natureza mais 
exaltadora e consoladora do que o rápido 
olhar para a realidade. [...] nos deixa 
perceber. 

V. Van Gogh 
 

Toda obra possui sua essência e sua fonte de inspiração. Quando 

um artista se empenha a realizar algo, ou seja, uma obra de arte, ele deve estar 

previamente decidido a saber o que irá confeccionar, ou ele pode começar um 

trabalho sem muitos caminhos anteriormente traçados. 

São decisões que levam a reflexão, a exercitar a imaginação. Na 

medida em que nos propomos a fazer algo, seja o que for, devemos justamente 
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refletir sobre o que queremos, o que somos, e o que podemos. Dentre essas 

características próprias do artista, destaca-se, o invólucro que reveste a teia de 

pensamento e criatividade, aspectos essenciais que foram alcançados através da 

proposta feita pela Profª Cristiane, docente da disciplina “Linguagem Visual”, 

proposta que resultou em criar uma obra pessoal, longe de qualquer tipo de cópia 

ou plágio. Sendo assim, a obra a deveria atingir padrões pré-estipulados pela 

disciplina correspondente, destacando critérios como auto-expressão e percepção 

visual. 

Para tanto, uma obra nunca é tida como um resultado neutro, sem 

intenções e interrupções, mas sim, resulta de aspectos peculiares da alma e do 

próprio estado de espírito do artista. Decidiu-se então debruçar-se em algo que 

compreendesse toda uma lógica artística, sem a preocupação prévia com o 

conteúdo em si. A obra referida baseia-se, sobretudo, em um ponto que pode ser 

chamado de “equilíbrio”. 

 

5.6 A obra: entre as sombras e a 

escuridão  

5.6.1 Descrição  

Esta obra remete todo 

o seu significado aos campos 

divisórios do temperamento 

humano, ressaltando suas principais 

características. Nos transmite os 

altos e os baixos momentos de 

nossas vidas, cada ponto e cada 

linha tem seu significado. Isso é 

notado nas formas que não tem um 

padrão correto.  Foi utilizada a cor preto e branco, intercalando-as, sem muita 

definição e padronização.  

Deixei que a imaginação e o sentimento fluísse. Para tal foi usada 

tinta a óleo e uma tela 30x20 cm. 

Esta obra traduz uma força de pensamento e que significa o eterno 

embate entre as mais variadas forças que abrangem as perspectivas da 

 



 49

humanidade, seus caminhos e descaminhos.  Foram utilizados símbolos para 

justificar as marcas criadas pela humanidade, como bem e o mal, por exemplo. 

Na obra, dá-se valor ao embate existente entre as forças relativas 

ao “bem” em contraponto às forças do “mal”. O equilíbrio resultante da alternação 

de cores preto e branco revela o principal propósito da pintura, que é reproduzir a 

essência humana através de reflexos. No quadro, isso aparece, quando é 

analisado o movimento nos desenhos, como a figura do sol em movimento, o que 

representa a “fertilidade” 

 Esses símbolos (o desenho do sol, do olho) se traduzem a muitas 

coisas nas quais a sociedade está fundamentada, como a questão do poder, dos 

nacionalismos, das guerras, dos preconceitos territoriais, da intolerância humana 

e etc. 
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Capítulo VI 

PEQUENA GRANDE OBRA 

Hilda Henschel 
 

 

 
Eu venho de um povo que lutou para conseguir 
um espaço ao sol. Refugiados da guerra 
construíram novas famílias e recomeçaram sem 
perder esperanças, mas deixando para traz 
algo muito valioso que é a sua família, sua 
cultura, sua raça. 

Hilda Henschel. 
 

 

 

Esta parte do trabalho se propõe a 

analisar uma obra, apresentando-se: os seus 

detalhes;a técnica utilizada; o que ela representa para quem a executou;os 

estudos que contribuíram para essa execução; as influências recebidas; a escolha 

da cor;o material utilizado; a escolha da temática;e as influências recebidas no 

campo regional e pela história da arte. 

Pretende-se, principalmente, descobrir quais as contribuições das 

disciplinas estudadas no Curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras de Ponta Porã, que serão apresentadas no decorrer do 

trabalho.  

O método, que será utilizado, será a análise das imagens realizadas 

nas aulas de semiótica, que são: a classificação da imagem, em que época foi 

tirada, o que aparece na imagem e qual a finalidade da obra. Também usarei a 

metodologia dos três olhares que consiste em analisar o que a imagem mostra 

como o artista representa suas idéias, de que forma ele cria imagens e dá 

significado a elas e por último que sentido a imagem passa ao observador, vista 

na disciplina de Linguagem e Expressão. 

Espera-se com isso, aprofundar o olhar de pesquisador e conhecer 

melhor um pouco das influências recebidas, contribuindo na resposta da 

pergunta, que segundo a Professora Fátima, de Projeto de Pesquisa 

Interdisciplinar III, não quer se calar: “De onde viemos?”, que é a primeira parte da 
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pergunta condutora do Curso de Artes Visuais: “De onde viemos? Que somos? 

Para onde vamos? Enquanto profissionais de artes na fronteira”. 

Cujo objetivo geral é: “(...) à formação de profissionais docentes 

aptos para atuarem na sociedade no campo das Artes Visuais, com consciência 

histórica e crítica fundamental ao processo de transformação social”. 

 

6.1APRESENTAÇÃO DA TELA  

 

Uma tela de cinqüenta por 

cinqüenta centímetros, ainda sem 

moldura. A técnica utilizada foi 

acrílica sobre tela, com um fundo 

de vários tons de verde. Flores de 

várias cores no canto direito e 

como figura principal o rosto de 

uma índia, sendo denominada 

“Índia na Selva de Pedra”. 

 

Donald Soucy, professor e doutor 

em artes no Canadá, estudado na 

disciplina de Arte Educação como Forma de Inclusão diz que: “Não existe 

expressão sem conteúdo”. 11Concordando com o professor, tentar-se-

ádemonstrar tudo que possível compreender sobre o conteúdo dessa tela, através 

das disciplinas estudadas e da vida vivida. 

O tema foi escolhido por várias razões, uma delas é para que na 

obra seja mostrado o que o homem está fazendo com o mundo e com o próprio 

homem, que faz parte desse mundo. O que ele deveria fazer seria cuidar para 

que o mundo fosse cada vez melhor e não tentar destruí-lo, se esquecendo de 

muitos ensinamentos que os povos deixaram para nós, homens. 

Essa decisão foi tomada quando começamos a nos questionar, nas 

aulas de Fundamentos Sócio-Filosóficos, sobre o que realmente gostaríamos de 

mostrar com os trabalhos construídos. Com base na aprendizagem proporcionada 

                                                 
11 Palestra realizada no Simpósio Internacional sobre o ensino da Arte e sua História, em outubro 
de 1989, São Paulo 
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pela vida e pelo curso de artes, tomamos consciência que aquilo que colocamos 

na tela, já fazia parte do nosso interior.  

 

6.2 A TELA E A AUTORA  

Eu, Hilda Henschel Cardoso, acadêmica do Curso de Artes Visuais, 

me apaixonei pela pintura ainda criança. Aprecio muito uma frase do Professor e 

artista plástico Julio Álvares, “Nos sentimos meio ‘deuses’ quando criamos uma 

obra de arte”. A pintura em tela faz isso parecer real, pois se pega algo vazio, 

uma tela branca, e se coloca o que está na nossa mente, usa-se a imaginação, se 

pode deixar fluir qualquer sentimento, emoção, revolta; se pode falar sem dizer 

uma palavra, se pode tudo, nada é impossível em se tratando de arte e uma tela 

em branco. Como disse Platão(1969) 

 
E por essa razão Deus arrebata o espírito desses homens 
(poetas) e usa-os como seus ministros, da mesma forma que 
com os adivinhos e videntes, a fim de que os que ouvem saibam 
que não são eles que proferem as palavras de tanto valor quando 
se encontram fora de si, mas que é o próprio Deus que fala e se 
dirige por meio deles. 

 
 

A paixão por temas que falem de raças, tribos, tradições, culturas e 

histórias relacionadas a um povo que resiste ao tempo ou mesmo que já não 

existem mais, é algo que trago dentro de mim. Essa seria uma das razões pela  

qual eu escolhi esse tema “Índia na Selva de Pedra”.Ângela Pappiani(2003) diz 

em umdos seus artigosque os povos indígenas: “São povos que vivem dentro das 

cerimônias, que sabem de onde vieram e para onde vão e que expressam através 

de sua arte a beleza e força desse universo mágico” 12. 

A escolha desse tema, provavelmente, tem raízes longínquas, pois 

venho de uma família de alemães e de um avô húngaro, desde pequena me 

contavam suas histórias, o que me encantava muito. Meu pai, que era 

caminhoneiro, trazia lembranças de outros lugares que eu sempre queria 

conhecer para saber como era. Minha mãe sempre incentivou a arte, me 

ensinando a pintar, a desenhar e muitos outros trabalhos manuais, como tricô, 

crochê e bordado. Também sempre incentivouo conhecimento da origem de 

                                                 
12Informação retirada do site: www.ecoviagem.com.br/fique-por-dentro/artigos/meio-ambiente/a-
arte-que-mantem-o-ceu-suspenso-621.asp., consultada em 22 de abril de 2008 
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nossa família, nos contando histórias e mostrando fotos, fazendo com que eu me 

tornasse uma curiosa sobre todas as culturas. 

 

6.3 AS TINTAS E AS CORES 

Dentre tantas técnicas aprendidas nas aulas, a escolhida para essa tela foi à tinta 

acrílica, que se pode definir como:13 

 
O acrílico é uma tinta sintética solúvel em água que pode ser 
usada em camadas espessas ou finas, permitindo ao artista 
combinar as técnicas da pintura a óleo e da aquarela. A tinta 
acrílica possui uma secagem muito rápida, em oposição à tinta 
óleo que chega a demorar meses para secar completamente em 
trabalhos com camadas espessas, possui um odor menos intenso 
e não causa tantos danos a saúde por não possuir metais 
pesados, como o cobalto da pintura a óleo. Sua praticidade, já 
que não depende de secantes, o diluente é a água, não é nociva 
ao pintor e seca rápido e a matriz cromática é ampla, a torna 
muito popular entre artistas contemporâneos. 

 
Descobrir o significado das cores foi uma idéia que surgiu na 

disciplinaLinguagem Visual ao fazermos um trabalho, em sala de aula, que 

abordava este assunto. O que o tornou interessante foi refletir sobre o porquêde, 

às vezes, escolhermos cores sem saber o que elas podem representar.  

Segundo o que aprendemos com essa disciplina: existem vários 

estudos sobre a teoria das cores e seus significados. Modesto Farina (1986, p.23) 

diz, no livro “Psicodinâmica das cores em comunicação”, que: “Nas artes visuais, 

a cor não é apenas um elemento decorativo ou estético. É o fundamento da 

expressão de valores sensuais e espirituais”. Farina usa como referência em seu 

livro Kandinsky14(1969),que afirma também que a cor exerce uma influência 

direta, pois: “A cor é o toque, o olho, o martelo que faz vibrar a alma, o 

instrumento de mil cordas”. 

Voltando a análise da obra, pode-se observar seu fundo, onde foram 

colocados vários tons de verde representando uma selva. “O verde representa a 

luta no mundo de movimentos de proteção ao meio-ambiente”15. Já para os 

esotéricos o verde é a cor da esperança, da força e da longevidade”16. Nada mais 

                                                 
13 Informação retirada do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tinta_acr%C3%ADlica, consultada em 
abril de 2008. 
14Modesto Farina retirou do livro: Du spiritueldansI’art, EditionsDenoel, Paris, 1969. 
15 Informação retirada do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Verde , consultada em maio de 2008. 
16Informação retirada do site:  
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coerente do que usar o verde para expressar a luta dos índios pela sobrevivência 

de sua raça e cultura. 

Em seguida as flores amarelas e vermelhas de vários tons. O 

vermelho para o FengShui17é relacionado à vida, à força e à energia vital máxima 

e o amarelo para os esotéricos18 é considerado como veículo para obtenção da 

sabedoria e inteligência. Além disso, propicia vigor e a proteção dos céus, 

proteção essa que é muito valorizada pelas tribos indígenas. 

Como figura central um rosto de índia, amarelo ocre, lábios bem 

vermelhos, olhos marrons, cabelos pretos, brincos coloridos e uma pintura em 

forma de riscos vermelhos no rosto19. 

 
As cores do urucum, do jenipapo, do carvão, do piqui e de outras 
folhas e madeiras da floresta dão ao corpo formas e desenhos 
especiais para cada idade, cada situação, cada ritual. A pintura 
corporal desempenha papel fundamental na vida e nos rituais de 
todos os povos. Ela protege contra as doenças e maus espíritos, 
ela prepara para a festa e para a guerra, dá expressão ao luto, 
acompanha homens e mulheres em todos os ritos de passagem. 
Os desenhos em negro ou vermelho cobrem os corpos de 
símbolos, de sentido mágico e belo. (Ângela M. Pappiani 2003) 

 
 

6.4. A AUTORA E A EXPRESSÃO 

 

Em História da Arte se aprende como os artistas contam histórias 

através de suas obras, colocando seus sentimentos. Comecei então, a analisar 

minhas telas para ver se contavam algo.  

Nessa pintura, mesmo sem perceber coloquei um olhar distante na 

índia, como se ela olhasse o horizonte, questionando o seu futuro, lábios 

cerrados, sem nada poder dizer diante da situação. Parece, que nem mesmo vê 

as flores colocadas superficialmente na tela. 

 
Grande é a diferença entre olhar e ver. Maior ainda, é a diferença 
entre ver e sentir. Todavia, têm uma coisa em comum, ambas 
necessitam de um favorável estado de espírito. Uma obra de arte 

                                                                                                                                                    
http://www.zaz.com.br/esoterico/monica/colunas/2006/06/05/000.htm,      consultada em maio de 
2008 
17Informação retirada do site: http://www.casandobem.com.br/?q=fengshuicores em maio de 2008. 
18 Informação retirada do site:  
http://www.zaz.com.br/esoterico/monica/colunas/2006/06/05/000.htm em maio de 2008 
19 Informação retirada do site: http://www.ecoviagem.com.br/fique-por-dentro/artigos/meio-
ambiente/a-arte-que-mantem-o-ceu-suspenso-621.asp em novembro de 2007 
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deve tatear-se cuidadosamente com o olhar. Para se sentir. Para 
se ler. Para se descobrir. Como um tesouro que se guarda 
religiosamente, no local mais recôndito do nosso ser20. (José 
Coelho, 2008). 

 

As figuras geométricas que aparecem ao fundo são influenciadas 

pela disciplina de Formas e Expressão em Artes Visuais, com ela aprendemos a 

fragmentar figuras. Elas representam os prédios existentes hoje, o progresso que 

está diante de nossos olhos.Dondis no seu livro, Sintaxe da Linguagem Visual sita 

Susanne Langer como referência. 

 
A forma, no sentido em que os artistas falam de ‘forma 
significante’ ou ‘expressiva’, não é uma estrutura abstrata, mas 
uma aparição; e os processos vitais da sensação e da emoção 
que uma boa  obra de arte expressa dão ao observador a 
impressão de estarem diretamente contidos nela, não 
simbolizados, mas realmente representados. A congruência é tão 
assombrosa que símbolo e significado parecem construir uma só 
realidade. (Susanne Langer.2003 pg.135). 
 

 Ao entrar para a faculdade, penso que a maioria dos acadêmicos 

fazia apenas garatujas, assim como as crianças pequenas. Com o tempo e com 

os conhecimentos adquiridos vamos nos aperfeiçoando e aprendendo as formas, 

a escolha das cores e todas as coisas necessárias para se tornar um bom artista 

e professor. 

Provavelmente muitas dessas informações já eram de nosso 

conhecimento inconsciente, mas com certeza se não participássemos das aulas 

não ampliaríamos as noções a respeito da evolução do mundo das artes.  

Ao aprender a refletir sobre o trabalho feito, sobre como o seu 

objetivo pode ser alcançado e compreendido, valoriza-se a natureza e 

conseqüentemente o homem. 

Construir este texto, que proporcionou uma viagem pela obra 

construída e pelo interior do seu autor, foi possível graças à disciplina Projeto de 

Pesquisa Interdisciplinar, que tem como objetivo, conhecer, vivenciando como se 

estrutura um projeto. E este objetivo parece ter sido alcançado. 

 

                                                 
20 Informação retirada do site:  
http://www.oribatejo.pt/?lop=conteudo&op=e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c&id=ed1001755268
1a7b9e8f6c2bc9a2e704&drops%5Bdrop_edicao%5D=140&drops%5Bdrop_edicao%5D=140 em 
abril de 2008.  
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Capítulo VII 

 

DE ONDE VIEMOS ENQUANTO PROFISSIONAIS DE ARTES NA F RONTEIRA 

 

Eliane Mendes Barbosa 

 

 
Experiência é aquilo que o fluxo de 

minhavida me faz pensar. 
M. L. Santaella 

 

 

Para começar a construir meu 

olhar de pesquisador tive que ir buscar nas 

experiências vividas com os trabalhos 

acadêmicos realizados no Curso de Artes 

Visuais a resposta para a pergunta: De onde 

viemos enquanto profissionais de Artes na fronteira?Uma vez que, desde o 

primeiro dia de aula, todo o professor do curso tem procurado nos fazer responder 

a pergunta que organiza o curso: De onde viemos? Que somos? Para onde 

vamos? 

Para contar esta história, vamos conhecer um pouco do que foi feito 

em cada disciplina do Curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras de Ponta Porã. 

 

7.1. O conhecimento em Artes Visuais acabando com p reconceitos  

 

No primeiro dia de aula, a professora Aline Cerutti que ministrava a 

disciplina “Arte e Educação”, propôs uma dinâmica que nos fez questionar 

porque, até então, só conhecíamos mais a arte e os artistas da Europa. Isso só 

era a ponta do iceberg, pois muitos questionamentos viriam a partir daí.   

Com esta disciplina, conseguimos entender qual é o papel do 

professor de Arte, fizemos um trabalho através do qual aprendemos sobre as 
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tendências pedagógicas e sobre a “Proposta Triangular21”, de Ana Mae Barbosa. 

Isto nos fez questionar a arte que vem sendo ensinada nas escolas e a arte que 

eu quero ensinar na futura condição de professora. 

Isto foi só o começo, nesta disciplina, também foi proposto um 

trabalho de busca pelas origens de cada acadêmico. Até então, nunca tinha 

parado para analisar qual seria ela. Busquei informações sobre meus 

antepassados através de fotos e fatos e descobri que meu bisavô era índio, fiquei 

conhecendo várias de suas histórias: que não gostava de usar sapatos; que foi 

pego a laço; e tantas outras. Talvez, se não tivesse entendido que é através do 

passado que se entende o presente e se faz um futuro melhor, teria um pouco de 

preconceito sobre esta minha,e até então, desconhecida “origem”.  

Partindo daí, fui pesquisar os índios do Brasil, desde a perda das 

suas terras até a atual situação; e posso dizer firmemente que quanto mais 

pesquisei, mais me identifiquei com esta descendência, desde minha aparência 

física quanto ao meu espírito guerreiro. 

Quando fui apresentar o trabalho sobre minhas origens, eu e as 

minhas colegas do grupo, de origens semelhantes, percebemos que, na sala, 

formávamos o maior grupo. Fomos muito elogiadas, por nossa professora, que 

percebeu que tínhamos entendido o valor e o sentido de se voltar ao passado. 

Neste dia, cada uma de nós, nos apresentamos com trajes indígenas. Eu fui, 

pessoalmente, à aldeia do Campestre,próxima a Cidade de Antônio João, onde 

moro, para conseguir roupas 

autênticas da tribo, que são usadas 

para as festas e celebrações. Pela 

roupa, deu para perceber, que o 

índio hoje já possui costumes muito 

diferentes, daqueles da época do 

descobrimento, há 500 anos atrás. 

                                                 

21A Proposta Triangular difundida no Brasil no início dos anos 80, por Ana Mae  Barbosa é uma 
tendência que  defende a alfabetização do olhar, a arte como objeto do conhecimento e a inserção  
do trabalho do aluno no universo da produção artística de sua cidade, estado, país e mundo.  Tem 
por base um trabalho pedagógico integrador de três vertentes do conhecimento em Arte: o fazer 
artístico, a leitura da obra e a contextualização histórica. 
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Suas casas não são mais as ocas dos livros de história, em função da 

convivência com os brancos. 

Com esse trabalho, aprendemos que o Brasil é formado por 

descendências diversas e isso faz do seu povo e da sua arte um leque de 

informações; e que só conhecendo a arte e a história é que se pode entender os 

códigos e símbolos existentesna cultura aqui produzida. Na foto acima, estamos 

representando a origem indígena e italiana presentes na formação do povo 

brasileiro.  

Nessa disciplina aprendemos ainda vários conceitos para a palavra 

“Arte”: arte como linguagem, como expressão e como conhecimento. Mas eu 

percebi que conhecendo a arte e as minhas origens eu rompia com preconceitos. 

Este conhecimento foi complementado com a disciplina“Arte e Educação como 

Fator de Inclusão”. Em um dos textos estudados durante as aulas, de Donald 

Soucy,compreendemos que não existe expressão sem conteúdo, reafirmando os 

conceitos até então aprendidos nas outras disciplinas. 

 

7.2. O conhecimento em Artes Visuais: formando novo s conceitos e 

habilidades 

 

Na disciplina de Desenho Artístico, ministrada pelo professor 

Genivaldo,nós, os acadêmicos de Artes Visuais, aprendemos a manusear vários 

materiais e fizemos muitos trabalhos usando diferentes formas de desenho. O 

desenho de observação foi um dos muitos que fizemos, parece incrível, mas a 

partir dele aprendemos a observar as coisas a nossa volta nos mínimos detalhes. 

Estudamos as cores, as suas influências e a técnica da perspectiva. A partir do 

conhecimento desta técnica, desenhamos um prédio histórico de nossa cidade, 

aprendendo a desenhar usando o efeito da luz, da sombra e do volume. Tudo isso 

foi enriquecendo o nosso olhar crítico para apreciar uma obra de arte. 

Acredito que esta disciplina nos auxiliou na construção de diferentes 

habilidades, que nos ajudam em relação a todas as outras; quando temos que 

esboçar algo para qualquer disciplina, já não encontramos dificuldades como 

tínhamos anteriormente.Um dos trabalhos que mais me fascinou foi quando 

fizemos pintura com lápis de cor: é o simples lápis de cor aplicando o efeito do 

volume! É incrível perceber que quando se tem conhecimento e se domina a 
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técnica se pode fazer algo com pouco material, obtendo um trabalho de 

qualidade. Hoje, acredito que todos os trabalhosrealizados nessa disciplina foram 

essenciais ao nosso crescimento acadêmico e de futuros professores de arte. 

Outra disciplina importante para a nossa formação foi “Formas e 

expressão”. Nesta disciplina, ministrada pela professora Gicela van 

GycelBrussamarello, conhecemos várias linguagem das artes: escultura, entalhe 

em madeira, e tantas outras. Aprendemos a buscar na natureza da região em 

vivemos suporte para nossos trabalhos.  

Construímos também, linhas do tempo de nossas vidas, que nos 

mostrou que estamos inseridos dentro de um contexto de política, de 

acontecimentos e de arte, revelando a nossa história de vida por outros ângulos. 

Com a disciplina 

Linguagem Visual, ministrada pela 

professora Cristiane Dealis, também 

construímos vários trabalhos. Alguns 

deles merecem ser citados. No 

começo do ano, fizemos um “ponto”. O 

ponto era o começo de tudo, tínhamos 

que pegar um arame como suporte e 

dar uma forma a ele, tendo que ser 

uma forma fechada, a partir daí teríamos que revestir esta forma com o qualquer 

material possível por nós encontrado. O meu trabalho foi revestido de plumas de 

algodão. Houve muitos pontos exóticos e também muitos esquisitos, mas todos 

autênticos tentando mostrar acriatividade.  

Construímos também, trabalhos com linhas: depois de fazer um 

estudo sobre elas, tivemos que construir um desenho usando apenas linhas, 

também usando arame como suporte. Dei, ao meu trabalho, uma forma de linhas 

onduladas, sendo todas revestidas por linhas coloridas, cada volta de uma cor, e 

em cada terminação da cor, uma linha pendurada. Cada volta que o arame 

dava,eu interpretavacomo as voltas que o mundo dá; para cada cor usada, 

interpretei como as fases da vida; e cada linha solta parecia ser um caminho que 

muitas vezes seguimos, e que muitas vezes não tem volta. 
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       Poderia citar muitos dos trabalhos realizados, mas percebo que 

esses já dizem como a disciplina foi de suma importância para o nosso 

crescimento e para o conhecimento acadêmico. 

A disciplina “Linguagem e expressão”, ministrada pela professora 

Roseli Áurea, além de procurar nos ensinar a escrever corretamente, levou-nos a 

desenvolver uma atividade, que dirigiu nosso olhar para o nosso interior, para o 

lugar mais fundo do nosso ser. A professora chamou-a de técnica do espelho, que 

consistia em: olhar-se ao espelho, se observar nos mínimos detalhes, descobrir 

como se sentia naquele momento, sem ter a preocupação de estar ou não 

arrumada; simplesmente se olhar e se descrever, relatando tudo. Depois, em um 

outro momento, você toda arrumada também deveria se olhar e perceber a 

diferença: você, antes e depois. Apesar de ser a mesma pessoa, quando olhamos 

lá no íntimo sempre são revelados sentimentos ocultos, segredos contidos no 

olhar, desejos. Aprende-se também a se conhecer, a olhar no fundo dos olhos, 

buscando o seu verdadeiro eu.Este trabalho forneceu informações importantes 

para responder a primeira parte da pergunta condutora do curso: de onde 

viemos? 

Todo o conhecimento que está sendo construído tem como base 

uma disciplina que tem contribuído e que contribui muito para a formação do 

acadêmico do Curso de Artes Visuais: História da Arte. Nesta disciplina, 

ministrada atualmente pela professora e também coordenadora do curso, 

ProfessoraNilva, o acadêmico é levado a conhecer a arte desde os seus 

primórdios até os dias atuais. Ensina também, que a arte,através dos tempos, e 

através dos diferentes movimentos artísticos,conta a história da humanidade, 

quando se entende o contexto histórico em que ela aconteceu. 

 

7.3. Oportunidades e crescimento com o Curso de Art es Visuais 

 

O Curso de Artes Visuais, em apenas um ano, vem criando 

oportunidades que mudaram nossa forma de entender a Arte e de ver o mundo.  

Fizemos visitas para conhecer a arte do país vizinho, o Paraguai, 

conhecendo a sua casa de cultura, acervos que contam um pouco de sua história, 

assim como estivemosem Campo Grande, capital do estado, para conhecer 
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museus da nossa terra, nos dando condições para refletir sobre as duas culturas 

da fronteira Br/Py. 

Participamos ainda do Festival Internacional da Erva Mate, na 

cidade de Ponta Porã, expondo nossos trabalhos com a temática da erva-mate. 

Estes trabalhos foram construídos com base em pesquisas sobre a erva-mate, 

verificando que esta se mistura com a história da cidade de Ponta Porã. 

Outro marco importante, nesse primeiro ano como acadêmicos, foi a 

oportunidade de ir ao encontro da CONFAEB- Confederação Nacional dos Arte-

Educadores do Brasil, em Florianópolis, SC, junto com nossos professores do 

curso. Esse congresso é de suma importância para quem estuda as artes visuais, 

sendo importante para o nosso currículo, pois estavam lá arte-educadores como 

Ana Mae Barbosa e tantos outros que fazem com que a Arte venha a ganhar mais 

respeito e espaço na sociedade.  

 

7.4. Um olhar sobre os trabalhos acadêmicos 

 

Outro dia, na sala de aula, eue minhas colegasperguntávamos o que 

é, realmente arte? Indagamos 

também o nosso querido e saudoso 

Professor Paulo Paz se era 

possível que cada um de nós 

tivesse um conceito diferente sobre 

a arte? Acredito que ainda estamos 

construindo este conceito, definido 

ou talvez indefinido, devido à 

subjetividade da arte. 

Tentando analisar as 

construções feitas durante o curso, 

foi escolhido um trabalho proposto pela professora Gicela, na disciplina “Formas e 

Expressão”.A professora propôs que fizéssemos um estudo de sementes nativas, 

para escolher dentre elas, algumas para a realização de uma obra.Das sementes 

estudas, escolhi a da soja, dojatobá, e do tamarino, todas nativas desta região. 

A técnica utilizada para a realização foi a escultura. Técnica 

estudada na disciplina “Historia da Arte”: desde a Vênus de Willendorf; da Vênus 
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de Milos; até o Davi de Michelangelo no Renascimento; ou chegando até o 

barroco de Bernini.  

No caso dessa escultura, utilizou-seargila para se construir uma 

forma côncava, que depois foi pintada com a cor marrom, após estar seca foi 

revestida com as sementes pesquisadas. Ao construí-la, foi possível perceber o 

conhecimento adquirido em todas as disciplinas, que contribuíram direta ou 

indiretamente para a realização do trabalho.   

 Acredito que todas as disciplinas contribuiram direta ou 

indiretamente para a realização desta obra pois sem os ensinamentos adquiridos 

não compreenderia a minha arte dentro desta estética, pois quem a olha senão 

esta envolvida pela Arte, tem sempre um questionamento;  isso é arte? Eu por 

exemplo, tempos atrás, também me perguntaria se isso é arte, mas hoje pelos 

estudos realizados entendo que a arte é fruto de seu tempo. E que não existe 

mais só aquela obra de arte que indicava status para quem a tinha e para quem a 

entendia. Hoje a Arte é contestadora e critica, não importa apenas a sua beleza. 

 

Nada existe realmente a que se possa dar nome Arte. Existem 
somente artistas. Outrora, eram homens que pegavam um 
punhado de terra colorida e com elas modelavam toscanamente 
as formas de um bisão na parede de uma caverna; hoje, alguns 
compram suas tintas e desenham  cartazes para tapumes; eles 
faziam e fazem muitas outras coisas. Não prejudica ninguém dar 
o nome de arte a todas essas atividades, desde que se conserve 
em mente que tal palavra pode significar coisas muito diversas, 
em tempos e lugares diferentes, e que arte com A maiúsculo não 
existe. Na verdade, arte com A maiúsculo passou a ser algo 
como um bicho-papão, como um fetiche.(Gombrich 1999, p. 15). 
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Capítulo VIII 

 
 

Uma obra: uma história 

 
ANDRÉIA SIMONI EMILIA DE OLIVEIRA 
 

 
Diferente dos outros animais que não se 
tornam capazes de transformar a vida em 
existência, nós, enquanto existentes, nos 
fizemos aptos a nos engajarmos na luta 
em busca e em defesa da igualdade de 
possibilidades pelo fato mesmo de, como 
seres vivos, sermos radicalmente 
diferentes uns das outras e umas dos 
outros. 

 Paulo Freire 
 

 

Os seres humanos têm a possibilidade única de transformar a vida, 

o mundo e a deixar suas marcas na história. Isto é o estamos aprendendo no 

Curso de Artes Visuais. Uma obra construída durante este curso foi escolhida 

para contar essa história. 

A obra que deu origem a este trabalho foi escolhida, dentre tantas 

outras, por conter uma história que merece ser contada. Foi solicitada pela 

professora Gisela Van GysselBrussamarello, na disciplina Forma e Expressão, do 

Curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação Ciências e Letras de Ponta 

Porã, no ano de 2007. 

A obra escolhida é uma peça totalmente artesanal, local, rústica e 

criativa. Sem nenhum recurso tecnológico, foi baseada na história da fronteira e 

no cultivo da erva-mate, planta nativa da região sul da América do Sul. 

Para concretizá-la, utilizamos também um estudo de pesquisa para 

o conhecimento da história da erva-mate, que é o material principal desse 

trabalho. 

 

8.1 Conhecendo a história da erva-mate 
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Segundo estudos feitos, descobriu-se que os indígenas da América 

do Sul, muito antes da chegada dos europeus, nos séculos XV e XVI, mascavam 

a erva-mate como alimento e também a utilizavam como bebida estimulante, e 

como sabemos, a erva-mate é cultivada em nossa região fronteiriça e foi a origem 

do povoamento local. É utilizada como bebida muito apreciada pelos fronteiriços 

em forma de chá, chimarrão, ou tereré. O tereré é uma bebida típica da região de 

fronteira Br/Py e a palavra tereré é de origem guarani, distinguindo-se do 

chimarrão por ser consumido com água fria, em vez de água quente. 

Ambos os países fronteiriços apreciam a erva, tornando-se um 

prazeroso vício, unindo todas as manhãs ou nas tardes amigos e familiares, em 

forma de roda onde se aprecia a bebida e se conversa. 

 A lenda da erva-mate conta que: 

 

Uma das tribos nômades se deteve nas ladeiras das serras onde 
nasce o rio Tabaye, quando retomou seu caminho um dos 
membros da tribo, um índio velho e cansado pelos anos, ficou 
refugiado na selva, na companhia de sua filha Yaríi que era muito 
bonita. 
Um dia, chegou ao esconderijo do velho um homem que possuía 
uma pele de cor estranha e se vestia com roupas esquisitas, a 
quem receberam com generosidade. 
O velho ofereceu ao visitante uma carne assada de acuti, um 
roedor da região, e um prato de tambu, que é preparado com uma 
larva de carne branca e abundante que os Guaranis criam nos 
troncos de pindá (”Pindá é uma palmeira considerada sagrada 
pelos Guarani). É utilizada na construção de casas , canoas e 
artefato, além de ter também uso medicinal. 
Conta a lenda que o visitante era um enviado de Deus do Bem, que 
quis recompensar tanta generosidade proporcionando-lhes algo 
que pudesse oferecer sempre aos visitantes e que poderia encurtar 
as horas de solidão à margens dos riachos onde descansavam. 
Para ele, fez brotar uma nova planta no meio da selva, que chamou 
de Yaríi, deusa que a protegia e confiou seus cuidados a seu pai, 
CáaYaráa, ensinando-lhe a secar seus ramos ao fogo e a preparar 
uma iguaria que poderiam oferecer a todos os que os visitassem. 
Desde então, a nova planta cresce, oferecendo folhas e galhos 
para preparar o mate, que passou a ser o mais belo símbolo da 
generosidade destas terras. (Caá-Yaríi em guarani é a deusa dos 
ervais). 
                                                                   (Gressler.2005.101) 

 
 

8.2. Construindo uma obra com erva-mate 
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A proposta desse trabalho foi criar um artesanato que representasse 

as características locais, utilizando-se materiais naturais que identificassem a 

região de fronteira Brasil e Paraguai; países fronteiriços, cujos habitantes que nela 

vivem são ligados por uma paixão comum: o consumo da erva-mate como bebida.  

 Na construção do trabalho foram utilizadas diferentes técnicas, 

como: colagem com cola branca e com cola quente; e ilustração de gravuras 

feitas com pirógrafo22. 

Foi utilizado também um pedaço de madeira irregular, galhos secos 

deixados pela natureza, um copo descartável e a própria erva-mate. O material é 

simples e fácil de ser encontrado na natureza já morta. O copo descartável, que é 

um elemento reciclável, foi encapado com uma camada de erva e com a cola 

branca. 

Continuando-se o trabalho, foram colocadas em um mastro feito 

com galhos secos, as bandeiras do Brasil e a do Paraguai, representado a 

imagem da fronteira, onde a erva-mate nasce como planta nativa. Portanto, um 

trabalho de custo zero, que foi feito, em apenas uma semana, entre a pesquisa e 

a sua confecção. 

É uma peça decorativa,com um valor sentimental muito maior do 

que o valor econômico, pois transmite informações adquiridas durante a vida, 

através de histórias contadas e 

conhecimentos adquiridos. A 

expressão histórica da fronteira é 

transmitida em uma pequena obra: 

em uma peça rústica,de mais ou 

menos 30 cm, sem cores artificiais, 

somente colorida pelo verde natural 

da erva e pelos galhos secos naturais. 

 

8.3. Refletindo sobre a obra feita 

com erva-mate 

 

                                                 
22Pirógrafo é um aparelho elétrico com pontas metálicas incandescente. Usado para fazer 
gravuras, escrever em madeira, vidro ou couro.  
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É uma satisfação realizar trabalhos que proporcionem o aprendizado 

da nossa história e da nossa cultura que é fruto da união desses dois países 

vizinhos, que permite a mistura de raças e de crenças,que une pessoas. 

Foi possível verificar também, a importância dos estudos feitos no 

Curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação Ciências e Letras de Ponta 

Porã, percebendo que todas as disciplinas formadoras da matriz curricular, se 

entrelaçam para contribuir com a execução deste e de outros trabalhos. 

Em cada disciplina do curso adquirimos informações valiosas e 

historicamente construídas, demonstrando que a arte tem o poder de mudar 

conceitos e idéias, pois, conhecendo-a, conseguimos enxergar o mundo, com 

outros olhos. 

Através das habilidades construídas durante as aulas práticas, e das 

obras construídas, é possível mostrar um pouco mais da nossa história, revelando 

quem somos realmente.Por meio das experiências adquiridas no decorrer das 

aulas, no decorrer do curso, vamos conhecendo a arte, cada dia mais, tentando 

compreendê-la. 

Este exercício de reflexão faz com que conheçamos a nós mesmos 

e o mundo, levando-nos a pensar criticamente sobre a pergunta condutora do 

Curso de Artes Visuais: “De onde viemos? Quem somos? Para onde 

vamos?Enquanto artistas da fronteira”. 

Já sabemos que: umadas primeiras grandes conquistas do ser 

humanofoi a escrita. A escrita é uma arte, é uma forma de expressão, assim 

como: a pintura, a escultura, a arquitetura. Todas permitem que o homem se 

expresse deixando suas marcas. Através das fontes de historiadores, vamos 

obtendo as informações importantes sobre nossos antepassados, deixadas em 

documentos escritos, em pinturas, em esculturas, em prédios, em músicas e em 

lendas.São através dessas informações que podemos definir de onde viemos. 

Ao longo dos séculos a vida foi mudando inúmeras vezes, as artes 

demonstram isso. Sabemos que somos fruto de mudanças, de pessoas 

batalhadoras, de suas curiosidades, de muito sofrimento para sobreviver as 

dificuldades de cada época, mas sempre sonhando e buscando uma vida melhor.  

As nossas origens, a mistura de raças e costumes, fizeram surgir a 

arte fronteiriça. Aqueles que aqui vivem se originaram da união: desses povos; de 

suas idéias e de suas crenças; de suas lutas; e de seus valores e 
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expressões.Nossa história não é feita só de heróis, de beleza ou de vitórias, mas 

da união de pessoas comuns que construíram com esforço a cultura da fronteira, 

que mostra as raízes do seu povo, de onde viemos realmente. 

A necessidade de viver do ser humano e de se comunicar, fez com 

que o homem construísse o mundo que hoje existe. Muitas são as perguntas para 

explicá-lo que surgem em nossas mentes, uma é importante que seja refletida: 

para onde vamos? 
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Capítulo IX 

Vida e estudos acadêmicos: um encontro 

 

Ananda Morales de Souza 

 

 

Na arte só uma coisa importa: aquilo que não 

se pode explicar. 

Georges Braque 

 
 

 
Este trabalho pretende 

apresentar o desenvolvimento 

proporcionado pelo Curso de Artes 

Visuais da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras de Ponta Porã e as influências recebidas, ao longo do curso, 

para construir as obras exigidas aos acadêmicos.  

 

9.1. Influências recebidas 

 

No primeiro semestre de 2007, este curso foi iniciado, com as 

seguintes disciplinas: linguagem e expressão, forma e expressão I, arte e 

educação, história da arte I, desenho 

artístico I, introdução à linguagem 

visual I, desenho geométrico, e por 

fim, projeto interdisciplinar. 

Ao detalhar as matérias 

e os trabalhos apresentados e feitos 

em sala, começou-se a lista pela 

disciplina de “Linguagem e 

Expressão Visual” ministrada pela professora Cristiane, que possibilitou a 

ampliação dos nossos conhecimentos. No meu caso específico, aprendi a 

observar e até descrever o que realmente estava vendo. Foi possível observar 

mais as coisas, saber entender o porquê de certas obras, o motivo de sua 
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construção, entender o lado do artista. Concordando com Franco (1995, p. 80) 

que diz: “A obra de arte certamente é também regressiva, na medida em que 

sempre expressa o passado do artista, do escritor, do pensador”. 

Percebemos que tentar colocar estas idéias no papel não é nada 

fácil; essa disciplina também ajudou a desenvolver um pouco da escrita. Foram 

feitas releituras de obras, texturas monocromáticas (tela), e estudos com o papel 

“canson”.   

Em “Formas e Expressão”, ministrada pela professora Gicela, 

fizemos trabalhos interessantes, como: escultura com sementes; caleidoscópio; 

entalhe em madeira; fora os vários trabalhos feitos no “canson”. Alguns desses 

trabalhos podem ser apreciados na foto apresentada ao lado.  

 A disciplina Arte e Educação, ministrada pela Professora Aline, é 

uma disciplina importante para os futuros arte-educadores, entretanto a considerei 

muito complexa, não me identificando com o seu conteúdo, apesar de 

compreendê-lo. 

História da Arte é, simplesmente, uma matéria fascinante, faz com 

possamos viajar no tempo, conhecer nossos antepassados, diferentes culturas, e 

até povos extintos.  

Desenho Artístico, dada pelo professor Genivaldo, inicialmente 

pareceu-nos difícil, em função de que alguns não tinham as habilidades 

necessárias bem desenvolvidas. No meu caso específico, foi percebido que não 

tinha conhecimento algum de desenho, mas a disciplina permitiu que eu me 

superasse. Vejo pelos meus trabalhos hoje, que evolui muito, me despertou a 

vontade de sempre fazer o melhor, fez me sentir capaz. Agora posso realmente 

dizer: “Eu sei desenhar!” Não foi curso que me ensinou, não é vocação, mas sim 

conhecimento das técnicas e, principalmente, força de vontade. Esta disciplina, 

além de ter sido capaz de permitir a superação de meus limites, oportunizou a 

descoberta de sentimentos, dentro de mim, antes imperceptíveis, como a força de 

vontade, que é principal ferramenta para o crescimento e sabedoria. 

Com a Professora Roseli, em “Introdução à linguagem”, foi possível 

desenvolver a escrita, através de uma aula, realmente prazerosa de Língua 

Portuguesa. 
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Desenho geométrico, ministrado também pela professora Aline 

(além de arte e educação), foi uma disciplina agradável, pois muitos trabalhos 

foram feitos, ampliando nossa capacidade de desenhar. 

O projeto interdisciplinar, no primeiro semestre, foi conduzido pela 

professora Aline e no segundo pela professora Mirta. O primeiro semestre foi 

incrível, a professora Aline realizou um trabalho muito interessante com os 

acadêmicos, buscando responder a pergunta condutora do curso: “Que somos, de 

onde viemos e para onde vamos”. Literalmente, investigamos o nosso passado, 

fizemos uma linha do tempo com as nossas vidas, descobrimos nossos 

antepassados, para então refletirmos o que seremos no futuro. Com a professora 

Mirta, já entramos na parte técnica: saber o que é a pesquisa, como fazê-la e 

como apresentá-la. 

É difícil apontar qual disciplina é mais importante na nossa 

formação, qual é a preferida, qual nos ajudou mais durante esse dois anos de 

curso. Foi possível perceber que as disciplinas se completam, uma precisa da 

outra em relação à formação do conhecimento. “Nesse processo, a construção do 

conhecimento se faz na sua totalidade, na sua proposta mais plena, na sua 

interdisciplinaridade” (Fazenda, 1999, p. 129). 

Sendo assim, como acadêmica, me sinto satisfeita, e vejo que não 

fiz a escolha errada, Artes Visuais foi a minha escolha. Tenho ainda muito que 

aprender, muito que desenvolver, e principalmente muito a conhecer. 

 

1.2. Obras construídas 

 

Voltando a falar dos 

trabalhos feitos e apresentados, é 

possível destacar: o entalhe em 

madeira, confeccionado para a 

disciplina “Formas e expressão” a 

pedido da Professora Gicela e 

uma criação artística pedida em 

“Linguagem e expressão” pela 

Professora Cristiane. 
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O entalhe em madeira foi um trabalho muito difícil, muitos 

acadêmicos, assim como eu, ficaram com os pulsos e braços doloridos por 

semanas. Mas os trabalhos ficaram lindos. Valeu pelo resultado.  

O trabalho pedido pela professora Cristiane, permitiu que eu 

‘libertasse’ totalmente o meu lado artístico. Não era qualquer trabalho, mas sim 

um que teríamos que apresentar para a classe toda, narrando o motivo que nos 

levou a fazê-lo. Foi muito interessante e ao mesmo tempo divertido. 

Para construirmos o entalhe em madeira, pesquisamos sobre 

madeiras, para que pudéssemos escolher a madeira ideal para o trabalho. No 

meu entalhe foi usado o cedro, além das ferramentas: formões e goivas. O 

trabalho pronto é apresentado ao lado. A madeira já estava em formato 

retangular. Ao projetar o entalhe, foi desenhado na madeira o que desejava 

entalhar, queria algo original e sem ‘interpretações’, não queria uma forma 

figurativa. 

No trabalho pedido pela Professora Cristiane, também foi usado o 

cedro, no mesmo formato do entalhe em madeira mostrado acima. Foram usados 

pregos, barbante e tinta. Com o barbante, se pretendia fazer algo diferente, com 

uma cor diferente. Foi escolhida a cor laranja florescente que deu um destaque 

muito bonito no fundo preto. Ao começar a pregar os pregos na madeira, não se 

distinguia forma alguma, mas quando foi 

passado o barbante entre os pregos, foi 

aparecendo a forma de um gato. Quando 

esse trabalho estava sendo feito, eu estava 

com uns amigos que o batizaram de: “Gato 

de pregos”.  

Concluindo pude contestar o 

pensamento colocado na abertura deste 

capítulo: “Na arte só uma coisa importa, 

aquilo que não se pode explicar”. Apesar 

deste pensamento afirmar que em artes o importante é o que não se pode 

explicar, pode-se perceber que em uma obra de arte existem mais elementos do 

que madeira, barbante, tintas, formões, cores, etc. Pois a obra, traz, por trás dela, 

alguém que a executou e, apenas por este detalhe, merece ser compreendida e 

apreciada. 
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viemos? Que somos? Para onde vamos?”

projeto, é “uma questão filosófica que se tenta responder ao longo dos diversos 

períodos da evolução humana. Por este motivo, escolheu

conduzir este curso (...)”. 

De onde viemos? Viemos de 

uma mistura de raças. Presenciamos fatos 

importantes. Somos frutos de nossa 

 

1.1. De onde eu vim? 

 

Moro na fronteira do Brasil com 

o Paraguai. Sou descendente de 

e Índios. Nasci no interior d

fui criada até os 14 anos.

não possui uma saída para o mar, 

Paraguai tem um povo alegre, 

cultura típica bem diferente da brasileira.

                                                
23 Retirado de anotações de aula.

 
Capítulo X 

 
De onde viemos? 

Ivanir Cristina Cristaldo 

 

Nossa responsabilidade é formar o caráter. E essa fala 
só pode acontecer se tivermos esperança no futuro. 
Vendo o passado, vemos que as coisas estão tão 
entrelaçadas que podemos tecer melhor o que 
estamos vivendo. 23 

 

 

O Projeto do Curso 

Visuais da Faculdade de Educação Ciências 

e Letras de Ponta Porã foi construído a partir 

de uma pergunta condutora inspirada em 

uma obra de Paul Gauguin: “

viemos? Que somos? Para onde vamos?” Esta questão, de acordo com este 

a questão filosófica que se tenta responder ao longo dos diversos 

períodos da evolução humana. Por este motivo, escolheu-se esta temática para 

(...)”.  

De onde viemos? Viemos de 

uma mistura de raças. Presenciamos fatos 

os frutos de nossa cultura.  

Moro na fronteira do Brasil com 

Sou descendente de paraguaios 

asci no interior do Paraguai, onde 

fui criada até os 14 anos. O país onde nasci 

uma saída para o mar, mas o 

Paraguai tem um povo alegre, com uma 

cultura típica bem diferente da brasileira. 

         
Retirado de anotações de aula. 

74

Cristina Cristaldo Velasques 

Nossa responsabilidade é formar o caráter. E essa fala 
só pode acontecer se tivermos esperança no futuro. 
Vendo o passado, vemos que as coisas estão tão 
entrelaçadas que podemos tecer melhor o que 

UbiratanD´Ambrosio 

O Projeto do Curso de Artes 

Visuais da Faculdade de Educação Ciências 

e Letras de Ponta Porã foi construído a partir 

de uma pergunta condutora inspirada em 

uma obra de Paul Gauguin: “De onde 

Esta questão, de acordo com este 

a questão filosófica que se tenta responder ao longo dos diversos 

se esta temática para 
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Pratos típicos como:Puchero, Bori-bori, tortilha, biju, chá (cocido), 

coquito, chipa, sopa e váriosoutros, fazem parte da cozinha paraguaia. O povo 

paraguaio também se destaca pela 

sua música, pela sua dança, pelo 

seu artesanato24. 

Portanto, em uma 

região onde dois países se 

encontram, as riquezas culturais se 

misturam e a cultura se enriquece, 

graças a diversidade cultural da fronteira. 

Chegar à faculdade e, principalmente, a este Curso de Artes Visuais 

foi uma vitória alcançada, pois o conhecimento que os acadêmicos estão 

adquirindo nos ajuda, a obter uma nova compreensão de vida, até então 

imperceptível. Um novo olhar para ver o mundo. 

 

1.2. A erva-mate  

 
 

No segundo semestre 

do curso de Artes Visuais, tivemos 

que construir um trabalho referente 

à erva mate, planta típica da região 

em que vivemos e que deu origem 

a povoação da região de fronteira 

Brasil/Paraguai.  

 

A erva-mate é uma árvore originária da região subtropical da 
América do Sul, presente no sul do Brasil, norte da Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Os indígenas, Guarani e Quíchuaa, tinham 
o hábito de beber infusões com suas folhas. Hoje em dia este 
hábito continua popular nestas regiões, consumindo como chá 
quente ou gelado, ou como chimarrão (Brasil, principalmente no 
Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina) e tereré (Brasil, 
especialmente no Paraná e em Mato Grosso do Sul e no 
Paraguai).25 

 

                                                 
24 Retirado do site, http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai, no dia 28/04/2008 
25 Retirado do site, Wikipédia, no dia 15/04/2008 
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1.3. Uma obra a partir da erva-mate  

 
...A natureza é bela quando tem o aspecto 
da Arte, e a Arte não pode ser considerada 
bela senão quando, embora tenhamos a 
consciência de que se trata de Arte, ela nos 
apresenta com aparência da natureza... 

Benedito Nunes 
 

O trabalho foi criado a partir de uma tábua rústica de cortar carne. O 

fundo da tábua foi pintado nas cores: azul, amarelo, branco e cinza. Foi feita 

também, uma cuia (um traço da cultura 

regional relacionado à erva-mate) com 

mosaico, de pedacinhos de azulejos 

quebrados. Com estes materiais foi sendo 

dada forma e vida paraobra. 

Como era livre a escolha das 

cores e dos desenhos, foram escolhidas as 

cores: branca, azul claro e cinza clara, por 

serem cores agradáveis aos meus olhos, e 

leves. O azul, o branco e o cinza em conjunto 

fizeram um contraste significativo na obra; 

estas cores traziam também sentimentos de 

harmonia, calma e paz! Como complemento 

da cuia típica do chimarrão foi anexada a bomba, construída de EVA e papel 

laminado colorido. 

  Este trabalho foi idealizado para lembrar a região de fronteira, 

influenciado pelas as nossas origens e nossos costumes. Com a bomba e a cuia 

é que, principalmente, os paraguaios tomam o mate quente (chimarrão) ou o 

tereré(mate gelado) e o conhecido chá denominado cocido, hábitos que 

ultrapassaram a linha de fronteira invadindo o Brasil. Quem conhece a fronteira 

sabe que aqui as culturas e as famílias se mesclam formando um único povo que 

a linha divisória não consegue separar. 
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Portanto, este trabalho demonstra minhas raízes índias e 

paraguaias. 

 

1.4. A obra e as outras influências 

 

...Os olhos, portanto são nossa máquina 
fotográfica, com o objetivo sempre pronto a 
impressionar um filme invisível em nosso 
cérebro... 
                                        Modesto Farino 

 

Para chegar a esta compreensão e ao resultado final foram 

recebidas outras influências que atribuo aos professores e as disciplinas do curso.  

  A interdisciplinaridade proposta pelo projeto do curso ajudou-nos 

na elaboração deste trabalho. Percebemos que as diversas disciplinas, como a 

História da Arte, contribuem muito na construção de nossas habilidades, pois nos 

leva a conhecer e a refletir sobre nossos antepassados e, ao conhecer o seu 

passado, se compreende-se o presente e se oportuniza a criação de perspectivas 

de vida futura. Com o Desenho Artístico, aprendemos olhar o objeto, a criar a 

perspectiva do desenho, e ter a noção de espaço.  

A disciplina “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar” ajudou-nos a 

entender e a fazer um projeto antes de fazer um trabalho ou uma obra. A 

disciplina Formas e Expressão mostrou-nos os caminhos da criação,levou-nos a 

imaginar, a expressar os sentimentos ao se fazer uma obra.  

Enfim, aprendemos com todas as disciplinas que o que criamos faz 

parte de nós, e através de nossos trabalhos expressamos sentimentos, o 

importante é tentar entender a mensagem que o artista passa. 

Portanto, a interdisciplinaridade caminha junta com qualquer 

criação, em qualquer realização de uma obra, pois a obra retrata a totalidade do 

nosso ser. Portanto, “a necessidade da interdisciplinaridade impõe-se não só 

como forma de compreender e modificar o mundo, como também por uma 

exigência interna das ciências, que buscam o restabelecimento da unidade 

perdida do Saber” (Fazenda, 1996, p.49). 

Finalmente, concluo este trabalho, citando uma oportunidade ímpar 

que foi poder expor esta obra descrita em um evento denominado “Festival da 
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erva mate”, que aconteceu no Parque de Exposições Alcindo Pereira em Ponta 

Porã. Este evento tem o objetivo de se transformar em uma grande exposição dos 

países da América do Sul que possuem a erva-mate. 
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Capítulo XI 

Um olhar sobre uma obra buscando a identidade pesso al 
 

Aline Lima Quintana 
 
 
 
 

A verdadeira filosofia é reaprender a ver o 
mundo, e nesse sentido uma história narrada 
pode significar o mundo com tanta 
“profundidade” quanto umtratado de filosofia. 

Merleau-Ponty 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de iniciar a construção do olhar de 

acadêmica/pesquisadora que busca compreender sua identidade a partir de uma 

produção individual. Segundo Fazenda (1999, p. 55) “o homem vai atingindo o 

conhecimento de si na medida em que se revela”.  

Além do conhecimento de si e para que este objetivo seja 

alcançado, a pesquisa parte de um trabalho elaborado com sementes, que foi 

proposto e produzido a pedido da disciplina Formas e Expressão em Artes Visuais 

II, no 2º semestre do Curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação Ciências 

e Letras de Ponta Porã, ministrada pela professora Gicela V. Brussamarello, no 

ano de 2007. 

O trabalho não consistiu apenas na construção de uma escultura, 

mas para que essa obra fosse produzida, houve primeiramente uma pesquisa 

cujo tema foi “sementes regionais”.  Os acadêmicos precisaram buscar as 

principais sementes cultivadas na região do Estado de Mato Grosso do Sul, entre 

elas estão as de melancia, maracujá, quiabo, beterraba, e a de soja. Pois as 

seguintes sementes são cultivadas no estado do Mato Grosso do Sul e muito 

comercializadas na região.  
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Após o estudo, escolher entre elas, as que poderiam ser utilizadas 

na escultura a ser construída. Dentre as sementes pesquisadas, optou-se pela da 

melancia e do quiabo.   

 

11.1. O início da escultura: sua construção 

 

Após a escolha das sementes que pareciam adequadas ao trabalho 

proposto, foi elaborado um projeto escrito que apresentava o lugar do cultivo 

dessas sementes e as suas especificidades. 

A semente de melancia é madura quando o fruto é maduro. 

Contrariamente,a maioria das outras cucurbitáceas, as sementes de melancia são 

repartidas por todo o fruto e não numa cavidade central. Ela também possui uma 

substância chamada curobucitrina, que age como vasodilatador sendo indicado 

para hipertensão arterial.  Os antigos preferiam utilizar as sementes velhas com 

pelo menos dois anos que, dizia-se, geravam plantas mais compactas e frutos 

mais bem formados. Além disso, a melancia é uma fruta altamente refrescante, 

ideal para ser consumida nas épocas de muito calor. Tem propriedades 

hidratantes (contém cerca de 90% de água), além disso, possui também açúcar, 

vitaminas do complexo B e sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro. 

A semente de quiabo é às vezes, cheia de caprichos. É preciso 

colocá-las durante 24 horas na água antes da semeadura. O quiabo é uma 

semente exigente no calor. É 

de fato uma das espécies 

mais bem adaptadas às 

estações quentes. Seu 

crescimento para quando a 

temperatura é inferior a 15º 

C. Também é preciso semeá-

las em copinhos, 6 semanas 

antes das últimas geadas, a 

temperatura de 25º C. Nas regiões quentes, o quiabo pode ser semeado 

diretamente no lugar26. 

                                                 
26Fontes: www.kokopelli-seed-foundation.com / www.geocites.com / www.sociedadedigital.com.br / 
www.correiogourmanda.com.br 
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A partir do projeto, passou-se a produzir a obra concreta. Então, foram 

escolhidas duas das formas geométricas trabalhadas nas disciplinas de Desenho 

Geométrico, ministrada pela Professora Aline Cerutti, e Desenho Artístico, 

ministrada pelo Professor Genivaldo Antônio Alves, que são o círculo e o 

quadrado. Para tanto, foi utilizada como suporte, uma madeira de forma 

quadrada, e uma grande bola de isopor para dar sustentação, nas laterais, foram 

colocadas bolas pequenas, também de isopor. Depois, foi iniciado o revestimento 

com sementes de todo o isopor e da madeira. 

Foi uma obra que exigiu muita concentração e paciência, e levou 

dias para ser realizada. As sementes foram fixadas com cola quente uma por 

uma, e todas na mesma posição. Todo o suporte foi pintado antes de colá-las, 

para que ficassem da mesma cor das sementes, que eram rosadas. 

O objetivo dessa obra foi elaborar uma pesquisa sobre todas as 

sementes cultivadas na região sul-matogrossense, e produzir uma obra artística, 

usando todo o conhecimento adquirido nesse primeiro ano do curso de Artes 

Visuais. 

 

 

11.2. Influências recebidas 

 

Observando a obra e refletindo sobre as influências recebidas para 

construí-la, foi detectado que não só as disciplinas citadas acima haviam 

contribuído para a sua execução, mas outras também haviam auxiliado. Foi 

então, que surgiu a idéia de rever como as disciplinas formadoras da matriz 

curricular estavam ajudando a formar o perfil esperado para o professor formado 

pela faculdade (de acordo com seu projeto de curso):  

 

O curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação Ciências e 
Letras de Ponta Porã, mantido pela AESP pretende formar 
profissionais docentes conscientes competentes e devidamente 
habilitados para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes 
Visuais, para que possam atuar em escolas de Educação Básica, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino dessa área e da 
cultura local. 
A ênfase desta formação reside na aquisição de atitudes, apreciação 
e formação de valores voltados à comunicação, à sensibilidade, à 
estética, à ética e ao desenvolvimento da imaginação e da criação 
para ensinar a sentir e ensinar a ver. O desenvolvimento desta 
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percepção, da reflexão e do potencial criativo, voltado para o 
pensamento visual. 
 
 

 
 
Para tanto, até o 3º semestre, foi feito um balanço das disciplinas já 

oferecidas, sabendo-se que o curso de Artes Visuais é composto de várias 

disciplinas e professores que trabalhando interdisciplinarmente contribuem para 

essa formação. 

As disciplinas são as seguintes: 

História da Arte , atualmente ministrada pela professora 

NilvaHeimbach. Esta é uma matéria importantíssima para a ampliação do 

conhecimento no campo das artes, pois através dela conhecemos toda a 

evolução da Arte durante todos esses séculos, desde a pré-história, lembrando 

que a arte foi desenvolvida antes mesmo da escrita. A História da Arte nos 

permite acompanhar tudo o que acontece nas artes, antigamente e hoje, além de 

fornecer conhecimentos para que nossas criações sofram influência de diferentes 

estilos.  

Formas e Expressão em Artes Visuais , ministrada pela professora 

Gicela V. Brussamarello. Essa disciplina trabalha específicamente com o nosso 

conteúdo expressivo, sendo demonstrado através de obras, com diferentes 

temáticas. 

Desenho Artístico , ministrado pelo professor GenivaldoAntonio 

Alves. Nos ensina a desenvolver diferentes técnicas de desenho, pintura, mistura 

de cores, tintas, giz, grafite, aquarela , entre outros. 

Introdução à Linguagem Visual , ministrada pela professora 

Cristiane Francisca Leme Dealis, visa a um estudo de nossos sentimentos, 

juntando com a busca de um conteúdo para que isso seja demonstrado em forma 

de obras prontas, aprimorando nossa linguagem visual, estudando também a 

função e a psicologia das cores.  

Linguagem Visual , ministrada pela professora Roseli Áurea Soares 

Sanches, trabalha com a parte poética da arte e seu entendimento na língua 

portuguesa. 

Desenho Geométrico , ministrada pela professora Aline Cerutti, 

trabalha as formas geométricas e suas construções. 
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Psicologia da Arte , ministrada pelo professor Carlos Eduardo Vilela 

Gaudioso, estuda a arte e os comportamentos, através de estudos de grandes 

nomes da psicologia, como Vigotisky, Piaget, entre outros. 

Arte Educação , ministrada pela professora Aline Cerutti, estuda a 

Arte nos campos da educação, discutindo qual o rumo que a Arte tomou durante 

esses anos, e como ela pode ser trabalhada com os alunos para desenvolvê-los 

no seu processo de criação, além de suas diretrizes, os problemas enfrentados 

pelos professores, a discriminação, o preconceito, e também os benefícios que 

essa disciplina traz para quem a estuda. 

Arte Educação como fator de Inclusão , ministrada pelo professor 

Magno Missirian, estuda a Arte nos campos da educação e da inclusão, e o 

verdadeiro sentido de INCLUSÃO, tanto de pessoas com necessidades especiais, 

quanto de classes sociais e etnias. Discute os problemas enfrentados pelos 

professores de artes que procuram trabalhar a arte como inclusão. 

Semiótica , ministrada pela professora Mirta Mabel, estuda o 

aprimoramento do olhar do acadêmico de Artes Visuais para todas as coisas, nos 

ensina como ver com um olhar crítico tudo o que esta á nossa volta. 

Tecnologia da imagem , ministrada pela professora Ruth M. Derzi, 

estuda as artes no campo da informática, demonstrando como modificar imagens 

e como trabalhar com elas. 

Projeto de Pesquisa Interdisciplinar , ministrada pela professora 

Dra Maria de Fátima Viegas Josgrilbert, visa demonstrar como estas disciplinas 

interagem para construírem em conjunto um entendimento no campo das Artes 

Visuais, levando o acadêmico a refletir sobre o que cada uma contribuiu para a 

sua formação, trabalhando de forma interdisciplinar como uma forma de 

compreender esta atitude frente ao conhecimento. Lembrando-se que a 

interdisciplinaridade leva a uma: “atitude de abertura, não preconceituosa, onde 

todo o conhecimento é igualmente importante” (Fazenda, 1996, p. 8).  

No decorrer dos semestres do curso de Artes Visuais, tivemos a 

oportunidade de ampliar os conhecimentos, sempre recebendo influências dos 

professores que foram os mediadores de tudo aquilo que aprendemos.Foram 

atividades práticas e teóricas, essenciais para a construção do aprendizado, 

dentre elas atividades de expressão, concretizadas com as obras feitas, oriundas 

de todo um contexto. Os trabalhos expostos tiveram grande importância como 
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fechamento de tudo o que foi aprendido, pois foi uma forma de expressar o que 

foi adquirido através de todas as teorias discutidas em sala de aula. 

 

 

11.3. Como deve ser o Professor de Artes Visuais  

 

Observando os professores, aprendendo com eles e lendo as questões 

teóricas, construímos o perfil do professor de artes, que deve passar por 

processos de aprendizagem específicos, das técnicas e das teorias a serem 

ensinadas, e isso vai bem mais além do aspecto narrativo, que também tem sua 

importância, mas não é tudo. Acredito, sinceramente, que o professor de Artes 

tem uma função maior: de despertar o sentimento e o sentido de arte em seus 

alunos;de manter o interesse pelas questões artísticas e estéticas; e até mesmo a 

busca do que é arte. Deve procurar desenvolver o potencial de cada um sem, no 

entanto, ser um modelo a ser seguido. A liberdade de criação dos alunos deve ser 

sempre respeitada. Aí surge o grande desafio! 

O ponto-chave não está na “arte”, mas no "educador". É o entendimento de 
educação que faz a diferença. Educar é mostrar caminhos, abrir horizontes, dar 
condição para que o educando desenvolva seu raciocínio e alcance o seu próprio 
conhecimento e chegue as suas próprias conclusões, sendo capaz de traçar o 
seu próprio caminho. É auxiliar na construção do conhecimento: guiando o 
aprendizado sugerindo, apoiando, dando suporte à criação. 

 
 

11.4. O significado da escultura 
 

Ao longo da tua vida colherás os 
frutos da semente que tu plantas em 
cada dia...Se não tiveres frutos, não 
desistas,ainda ficam as flores,que 
importa? Ainda tens as folhas... Mas 
se nem mesmo tiveres as folhas,abre 
a tua mão...: Ainda te resta a 
semente! 
  Aline Lima Quintana 

 
 

O quadrado é a pedra bruta e representa o homem embrutecido, 

ainda-materialista por ignorância, por desconhecimento do universo interior que 

está por descortinar. 
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O círculo é a pedra filosofal e representa o homem já evoluído, sem 

arestas, que conquistou o conhecimento e o poder. Por isso, não precisa mais 

das ferramentas, agora para ele são obsoletas. Tudo isso lhe foi útil numa etapa, 

mas agora encontra-se muito além. É como subir os degraus de uma escadaria, 

cada degrau pode ter sido extremamente necessário para se galgar os seguintes, 

mas para continuar subindo é necessário desapegar-se dos já trilhados e 

prosseguir para os subseqüentes27.  

Meu objetivo foi passar por essas duas etapas, a do quadrado que 

significa o meu começo no curso, quando ainda não tinha o conhecimento que 

seria oferecido a mim no curso, e a luta para conseguir chegar até o final. 

 O objetivo do círculo entendido como se fosse uma conquista que 

foi e será feita por mim ao decorrer dos semestres, adquirindo todo o saber 

proporcionado pelas disciplinas, fazendo assim, com que eu possa ter a formação 

e o conhecimento específico para atuar na área das Artes Visuais.  O resultado foi 

muito bom para todos os acadêmicos e professores! 

Para a realização plena do ser humano é necessário que se 

conheça e valorize seus elementos estéticos, a poética visual, que 

inconscientemente imprime a nossa identidade, ao mesmo tempo regional, tão 

universal e contemporânea.A fronteira entre o Brasil e Paraguai é rica em 

diversidade cultural que transparece nos trabalhos que construímos. Nele estão 

nossas marcas! 
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Capítulo XII 
 

 
 

De onde viemos: através dos traços marcados na prod ução artística 

                                                 
27Fonte: A Sublimação do Quadrado ao Círculo, em www.scribd.com. 
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Viviani Araújo Magalhães  

 

 

O processo de libertação se inicia quando o 
homem oprimido começa a falar de si e do 
mundo ao seu redor de modo novo. 

Paul Ricoeur 

 
 

 
12.1 - Apresentação 

 
A arte em si tem o poder de 

elevar-nos acima dos “meros mortais”, pelo 

fato dos nossos sentidos ficarem mais 

aguçados, quando se direciona os olhos para 

determinada produção ou fato artístico. Como 

acadêmica, do Curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação Ciências e 

Letras de Ponta Porã, durante 1(um) ano e  3 (três) meses de curso, é notável a 

transformação ocorrida em mim, futura profissional de artes. Os sentidos, o olhar 

crítico e a criatividade ficaram mais apurados. 

Durante todo o tempo de curso, muitos foram os trabalhos 

realizados e quase todos oportunizaram satisfação na sua realização. O primeiro 

que foi definido como apaixonante, foi um desenho com grafite, através do qual 

foi possível aperfeiçoar uma habilidade esquecida dentro de mim.  

As informações recebidas através das aulas de desenho artístico 

ministradas pelo Professor Genivaldo como: claro e escuro, luz e sombra, 

forneceram aspectos e conhecimentos preciosos na construção de bons efeitos 

em uma produção pictórica.   

Os trabalhos desenvolvidos pelos outros docentes do curso 

propiciaram também a condição de observação, julgamento e análise das nossas 

próprias produções artísticas, relembrando sempre que isso tudo deve estar 

aliado aos conhecimentos bibliográficos, que fornecem o respaldo necessário 

para que se verifique a veracidade do trabalho. 

A construção do olhar do acadêmico vem sendo direcionada para 

observação e análise das influências recebidas que levam a responder parte da 
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pergunta direcionadora do curso: De onde viemos? Esta resposta vem sendo 

pesquisada nas marcas deixadas: por nós mesmos, na produção individual; e na 

construção coletiva que permeia o espaço onde vivemos.Segundo Francastel “A 

Arte fixa as imagens que o homem forma em seu espírito.” (in Derdyk, 2003: 64) 

Observando as palavras de Pierre Francastel, percebemos que 

estas imagens, estas impressões que nos acompanham no decorrer de nossa 

vida são as informações de que necessitamos para essa construção artística. 

Para a formação de um novo olhar. 

 

  

12.2Marcas nas construções individuais 

 

Há um olhar do interior, um terceiro 
olho que vê os quadros e mesmo as 
imagens mentais, tal como se falou de 
uma terceira orelha que capta as 
mensagens do exterior através do rumor 
que elas provocam em nós? (Merleau-
Ponty, 2000: 25).  

 

 

Para iniciar a percepção e análise das marcas deixadas na 

produção individual foi escolhido umauto-retrato, construído com a técnica do 

grafite propostaa todos os acadêmicos, pela disciplina desenho artístico, no 1º 

semestre do curso. 

Ao se compor a figura humana em um espaço bidimensional, para 

muitos pode não haver nenhum significado. Ao observá-la, superficialmente, 

poderão dizer: “-Que bonito!”. Entretanto, analisando-se as habilidades 

construídas se pode perceber, em um trabalho pictórico um nível maior de 

desenvolvimento alcançado e um significado intrínseco, que não são apenas os 

traços, ou a técnica exigida pelo professor.  

O ato de se desenhar a figura humana é uma tentativa de capturar 

as expressões e a alma do individuo desenhado; observar suas linhas, contornos 

e olhares. E até mesmo sua personalidade. O pensamento do artista vai além 

dos materiais tradicionalmente elaborados e utilizados pela arte, mas também de 

seus procedimentos (escultura, pintura, desenho, gravura, etc.). Ele toma a 
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liberdade de explorar os materiais mais variados que compõem o mundo, e de 

inventar o método apropriado para cada tipo de exploração. Ele lança a 

subjetividade na obra. 

Quando Auguste Rodin diz “é necessário compreender o olho como 

“a janela da alma.” O olho... pelo qual a beleza do universo é revelada à nossa 

contemplação...” quer dizer que quando nossos olhos são treinados, captam 

melhor essa beleza e a define com maior intensidade e usa a arte como veículo 

dessa expressão. 

A escolha da construção do auto-retrato pessoal foi uma atitude 

tomada como um desafio pessoal.Tudo começou com um estudo e uma análise 

ao espelho; o olhar no espelho teve a finalidade de poder capturar os traços 

pessoais. Ao executar este exercício foi possível fazer, através do pensamento, 

uma viagem descobrindo a história de vida, pensando nas transformações 

ocorridas ao longo do tempo. Buscava-se a imagem construída não pelo aspecto 

estético; mas pelas marcas gravadas no íntimo do meu ser. A imagem de uma 

pessoa que lutou e venceu, a imagem de quem chorou e secou suas lágrimas. 

Aos poucos foi possível compreender aquela pessoa ao espelho e o porquê de 

suas atitudes e a sua necessidade de sempre querer atingir seu melhor possível, 

querendo deixar no mundo e nas pessoas com quem convivo a marca, de ser 

esforçada, lutadora, de alguém que não para no tempo e que não se conforma 

com a mediocridade humana. 

Construira própria imagem oportunizou uma compreensão sobre a 

localização e o papel pessoal no mundo, recordando que é fundamental viver 

buscando-se saber para quê se veio a este mundo, compreendendo a 

importância do papel individual na construção da coletividade.Lembrando ainda 

que, 

 

Recordar-se não é trazer ao olhar da consciência um quadro 
do passado subsistente em si, é enveredar no horizonte do 
passado e pouco a pouco desenvolver suas perspectivas 
encaixadas, até que as experiências que ele resume sejam 
como vividas novamente em seu lugar temporal (Merleau-
Ponty, 1999:48). 

 

A construção de uma imagem vai muito além de traços e linhas. O 

auto-retrato mostra: uma mulher negra questionadora sobre o porquê de sua 
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existência, que tem fé em Deus, que busca o seu melhor possível, com objetivos 

definidos, feliz por ser professora, que já atingiu um reconhecimento 

profissional,mas que ainda busca a estabilidade.  

Outro trabalho que permitiu uma completa satisfação foi a execução 

da escultura denominada “A Virgem e a Raposa”, influenciada pelo conhecimento 

da obra do artista plástico Douglas Colombelli, um jovem artista sul-mato-

grossense. Porém, com um rico currículo: Bacharel em Artes Visuais na UFMS; 

Artista e pesquisador de linguagens bi e tridimensionais; Membro fundador do 

Grupo de discussão e produção Arte Contemporânea – Comtempo (2002); 

Produtor de material cênico e ator do Teatral Grupo de Risco; Professor na área 

de plástica e estética (Cursos de Artes Visuais da UFMS e do Instituto de Ensino 

Superior da FUNLEC e Curso de Decoração de Interiores do Centro Universitário 

UNAES).  

Alguns dos acadêmicos do Curso de Artes Visuais da Faculdade de 

Educação Ciências e Letras de Ponta Porã, tiveram o privilégio de estar em 

contato com as obras deste artistaem Campo Grande. O que mais chamou 

atenção no seu trabalho foi a sua capacidade de traçar paralelos entre situações 

humanas e o comportamento animal em representações que transcendem as 

linguagens tradicionais de arte. Além dos inúmeros materiais utilizados, há a 

mensagem incutida na representação artística. Como o próprio Douglas diz: 

 

Este é o jogo, é a brincadeira: ter o que é homem e ser outra 
espécie, assumir relações humanas e compará-las com 
situações naturais dos outros animais, misturar, diluir as ações 
e reconstruir, editando estas imagens em novos formatos, 
representado uma reflexão do nosso cotidiano e do nosso 
lugar no mundo.  
 



 

O paralelo traçado na 

obra colocada ao lado, 

com o animal que “abandona” sua 

prole, mas no mundo animal esta é 

uma situação natural de sua 

condição, enquanto que os seres 

humanos dotados de razão fazem o 

mesmo, sendo assim, 

sua condição humana equiparando

se aos demais animais. 

Na obra seguinte, 

também de Douglas Colombelli, 

traçar o mesmo paralelo. A temática paut

ainda relegado às suas memórias pré

máximo possível de seus genes, porém em pleno século XXI serve

mentiras e artifícios para conseguir seu prazer sexual.

o apetite sexual na pré-história era instintivo, e hoje

sua forma estética e de subterfúgios para obter prazer, a obra

seguir,questiona a postura a

paralelo traçado na 

 tem relação 

animal que “abandona” sua 

prole, mas no mundo animal esta é 

uma situação natural de sua 

quanto que os seres 

humanos dotados de razão fazem o 

sim, involuem na 

condição humana equiparando-

 

Na obra seguinte, 

também de Douglas Colombelli, observa-se um pequeno animal arrastando uma 

grande e pesada bigorna, 

ressaltando aqui os 

objetivos e esforços 

traçados no cotidiano, mas 

nem sempre esses 

esforços alcançam 

resultados satisfatórios. 

Como podemos observar a 

moeda que indica um 

pequeno valor.

Para a 

construção d

a Raposa

traçar o mesmo paralelo. A temática pautou-se na falta de ética sexual. O

ainda relegado às suas memórias pré-históricas com o objetivo de disseminar o 

máximo possível de seus genes, porém em pleno século XXI serve

mentiras e artifícios para conseguir seu prazer sexual. Partindo do princípio que

história era instintivo, e hoje, vários homens valem

sua forma estética e de subterfúgios para obter prazer, a obra

tura atual. 
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pequeno animal arrastando uma 

grande e pesada bigorna, 

ressaltando aqui os 

objetivos e esforços 

traçados no cotidiano, mas 

nem sempre esses 

orços alcançam 

resultados satisfatórios. 

Como podemos observar a 

moeda que indica um 

pequeno valor. 

Para a 

construção de “A Virgem e 

a Raposa”, se procurou 

se na falta de ética sexual. O homem 

históricas com o objetivo de disseminar o 

máximo possível de seus genes, porém em pleno século XXI serve-se de 

Partindo do princípio que, 

vários homens valem-se de 

sua forma estética e de subterfúgios para obter prazer, a obra, apresentada a 
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Esta obra foi 

confeccionada toda em madeira, 

sobre uma base retangular estão 

uma mesa e duas cadeiras. 

Posicionados em lados opostos 

uma mulher nua e do outro um 

homem com cabeça de raposa e 

pênis ereto. Ao centro e sobre a 

mesa algumas peças de xadrez 

representando o jogo da vida. Um 

trabalho muito representativo que partiu de uma experiência pessoal.  Nela foram 

incutidos símbolos e significados 

importantes não só em nível 

pessoal, mas para a sociedade 

onde se vive na atualidade. 

A figura feminina 

representa todas as mulheres 

que enganadas por um astucioso 

homem perdem sua pureza. A 

raposa, a figura masculina com 

toda a sua esperteza e sagacidade, utilizando-se de mentiras para alcançar seu 

objetivo. A vida é um jogo e ganha aqueles que sabem jogar melhor. Ao perdedor 

restam sempre as marcas, as cicatrizes; marcas estas pensadas e expressadas 

através da arte.  

Esta é a beleza da arte, permitir que o homem expresse seus anseios, 

tendo à mão uma gama de objetos e materiais para expressar uma linguagem, 

uma temática.  

Oque se pode verificar é que o homem não tem como fugir de suas 

origens artísticas e de sua história, apenas uns são mais sensíveis do que outros 

ou aprendem a olhar além do que está superficialmente expresso. Ao longo de 

sua evolução, o ser humano demonstrou que necessita se expressar de uma 

alguma forma. Mesmo os homens pré-históricos deixaram suas marcas, 

utilizando-se de pinturas rupestres como forma de expressão, deixando nos 

lugares por onde passaram sua forma de viver que permitiram ao homem 
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contemporâneo conhecer a sua história. 
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Capítulo XIII 

 
Analisando trabalhos de Artes Visuais 

 
Érica Gomes de Oliveira 

 
 
 

Todas as vezes que eu tive alguma coisa a dizer, 
disse-a da forma que eu sentia que era melhor. 
Motivos diferentes exigem métodos diferentes. Isso 
não implica evolução nem progresso, mas um acordo 
entre a idéia que se deseja exprimir e os meios de 
exprimir essa idéia.  

Pablo Picasso 

 

 
 

Este trabalho tem o intuito de 

mostrar alguns dos trabalhos feitos no 

primeiro ano do Curso de Artes Visuais da 

Faculdade de Educação Ciências e Letras de Ponta Porã/MS, que são 

direcionados à pergunta que norteia o curso: “De Onde Viemos? Que somos? E 

para Onde Vamos?”. 

 

14.1. Um trabalho e a textura Monocromática 

 

No primeiro ano do Curso de Artes Visuais da Faculdade de 

Educação Ciências e Letras de Ponta Porã, no ano de dois mil e sete, a pedido da 

disciplina de Linguagem Visual, ministrada pela professora Cristiane Dealis, foi 

iniciada e concluída a obra apresentada a seguir.Um trabalho no qual foi utilizada 

a pintura acrílica. A tinta acrílica é usada para pintar tecidos e a  caneta acrílica 

tem a finalidade de ser marcadora de tecidos. É a primeira obra do curso a se 

utilizar esse tipo de material. 

A obra foi 

construída sobre tela com o 

visual monocromático: o preto 

sobre o branco. Neste 

trabalho também conferimos 
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o uso das três formas básicas da Geometria: o triângulo, o quadrado e o círculo.  

Neste caso, o triângulo significando ação, conflito e tensão. O 

quadrado significando enfado, honestidade, retidão e esmero. O círculo 

significando infinidade, calidez e proteção. O quadrado se situa no meio do 

quadro, enquanto as outras formas estão na diagonal do quadro. Dentro das leis 

de assimetria e simetria, as formas que não ficam no centro, chamam mais 

atenção do que as formas que estão no meio de uma obra; (Cf. Dondis, 1999).Há 

uma ligação de linhas entre as formas.As linhas foram usadas para a composição 

geométrica e artística da tela são elas: linhas retas e linhas onduladas. Dentro das 

linhas retas existem as linhas diagonais, juntas formam vários tipos de ângulos. 

As composições do quadro são feitas em forma de triângulo, há dois 

casos: o primeiro que são dois lados ondulados e um lado reto e o segundo 

casoque são dois lados retos e um lado ondulado. 

No preenchimento dessas composições usando o preto e o branco, 

foi colocado o branco na composição de dois lados retos e um lado ondulado e o 

preto na composição de dois lados ondulados e um lado reto. 

 

 

14.2. A inspiração 

 

A obra foi inspirada no trabalho de Pablo Picasso que foi um grande 

artista espanhol. Em algumas de suas obras eleusou linhas e formas geométricas. 

Ele foi um dos principais artistas do movimento denominado Cubismo e ao 

conhecer este estilo artístico veio a inspiração para realizar esta obra. 

Após as composições feitas, foram preenchidas com texturas. As 

figuras de fundo preto receberam texturas brancas, e as de fundo branco, 

receberam texturas pretas. Existem dois tipos de texturas: visuais e manuais.As 

texturas visuais são vários tipos de formas espalhados em uma superfície.As 

texturas manuais, são aquelas que quando tocamos em uma superfície, sentimos 

elevações ásperas, lisas, retas, onduladas, etc. (Cf. Dondis, 1999). As texturas 

usadas foram linhas de todos os tipos e grãos das mais variadas formas.O plano 

usado para essa realização foi um painel branco de 40 x 40 cm de algodão cru. 
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Estetrabalho foi elaborado graças aos conhecimentos adquiridos 

nas aulas de Desenho Geométrico, Desenho Artístico, Linguagem Visual, e 

Formas e Expressão em Artes Visuais. 

O Desenho Geométrico facilitou o desenho da obra que partiu de 

formas básicas com compasso e régua. A disciplina “Formas e Expressão em 

Artes Visuais”, contribuiu na descoberta do significado dessas formas e também 

auxiliou com as noções sobre simetria, assimetria, o negativo e o positivo, entre 

outras. O Desenho Artístico nos ensinou as diferenças e os significados dos tipos 

de linhas, e a disciplina de Linguagem Visual nos ensinou a trabalhar com 

texturas. Todas as disciplinas, no primeiro semestre nos ensinaram a trabalhar 

em branco e preto.  

Essa textura monocromática representa para mim a lembrança da 

minha vida durante o ensino médio, uma fase de stress e raiva, não pelo sistema 

escolar, mas sim pela vivência com os ex-colegas. Uma fase já superada. 

 

14.3. Textura Policromática 

 

 

Nesta segunda 

obra, há, em certas partes, as 

mesmas composições e 

técnicas da primeira obra. A 

diferença está na policromia e 

no uso das texturas. 

Os materiais 

usados foram um painel de 

40cm x 40cm, cola para tecido, 

tesoura, máquina de costura, 

grampeador de madeira, e vários tipos de tecidos das mais diversas cores. 

O primeiro passo foi recolher retalhos com várias costureiras da 

cidade para compor o trabalho. A procura de diferentes tecidos visava a uma 

busca de diversos tipos de texturas manuais e visuais. A policromia, que é a 

utilização de várias cores, foi usada nas texturas visuais dos tecidos. 
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O próximo passofoi fazer o acabamento com a máquina de costura, 

para que na hora de compor o trabalho, os tecidos não ficassem desfiando e não 

prejudicasse os contornos desejados. 

 No painel, foram colocados os retalhos, uns sobre os outros, com 

cola de tecido, grampeando-se as bordas com o grampeador de madeira. A 

técnica que une os tecidos com uma infinidade de formatos variados se denomina 

Patchwork, a tradução literal é “trabalho com retalhos”. ¹ 

Ao construir essa composição, aidéia era, e ainda hoje é, que quem 

a olhasse, encontrasse texturas visuais das mais variadas formas (listras, poás, 

florais, geométricos, etc.) despertando o interesse em tocá-la para sentir as 

diferentes texturas manuais da seda, do veludo, da malha, do cetim, etc. 

Este trabalho foi possível graças aos estudos feitos na disciplina de 

Linguagem Visual ministrada pela Professora CristianeDealis, que nos ensinou: 

no primeiro semestre sobre as texturas, e no segundo semestre sobre as cores. 

Como a temática era livre, optou-se por um painel de texturas policromáticas. 

A “Textura Policromática” representa o início de uma nova fase da 

minha vida. Agora, gosto das minhas novas colegas, dos estudos e dos 

professores. Agora, eu descobri quem eu sou. Iniciei uma fase policromática, 

porque ser acadêmica do Curso de Artes Visuais deu um novo colorido para 

minha vida. 
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Capítulo XV 
Novos olhares, novos saberes  

 
Este trabalho pretende apresentar os conhecimentos adquiridos no 

início do Curso de Artes Visuais da Faculdade de Educação Ciências e Letras de 

Ponta Porã, aliando-os à própria vida do acadêmico.   

 
15.1. Mato Grosso do Sul e a acadêmica: crescendo j untos 

 

Nos anos 70 aconteceram fatos importantes que marcaram o início 

da história de Mato Grosso do Sul. Em 1977, ocorreu à divisão de Mato Grosso 

em dois estados, passando então a existir Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A 

partir daí, iniciou-se também um movimento cultural idealizado por Henrique 

Spengler para buscar a identidade do estado (MS).  

No início da existência do novo estado, aconteceu um fato muito 

importante na família Ferreira e Hazime. Nascia na cidade de Bela Vista – MS, no 

dia 31de agosto de 1979, no hospital São 

Vicente de Paula, a filha de Renilde Ferreira 

e Nagib Hazime, uma menina que ganhou o 

nome de Andréa Cristhina Ferreira Hazime. 

Assim nasciam um novo estado e uma nova 

vida! 

No campo das artes, na 

década seguinte, anos 80, Leda Catunda28 

desponta como um dos maiores talentos e 

encanta o público e a crítica, com suas 

                                                 
28 Disponível em http://marieclaire.globo.com/edic/ed109/rep_leda1.htm 

Andréa Cristina Ferreira Hazime  
 

A arte não reproduz o que vemos, ela nos 
faz ver. 
                                               Paul Klee 
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denominadas “pinturas moles”. Tais pinturas foram caracterizadas como sensuais, 

criadas a partir de tecidos pintados e sobrepostos. Nesse período (1980), eu 

estava com aproximadamente 1 ano de idade, morava com meus avós maternos 

e minha mãe. 

Em 1985, eu estava com 6 anos de idade, nessa época iniciei meus 

estudos, numa Escola Estadual chamada Castelo Branco. Nessa escola fiz muitas 

amizades que até hoje consigo conservar, como também tive uma base de 

conhecimento educacional fundamental para o meu desenvolvimento. 

 Em 1994, eu já estava com 15 anos de idade, um período de novas 

conquistas para minha vida, fiz a crisma e iniciei o ensino médio em outra escola 

Estadual chamada “Éster Silva”, lá conheci pessoas que até hoje têm uma 

importância muito grande para mim, fiz amizades verdadeiras. 

Paralelamente, o artista plástico sul-mato-grossense Humberto 

Espindola29 desponta com sua pintura dedicada à bovinocultura, temática que ele 

mesmo desenvolveu. O boi é um fator de desenvolvimento do estado e, para ele, 

é uma intuição que virou paixão; paixão social que só a sua aguçada percepção 

poderia transformar em arte da melhor qualidade. 

Humberto traduz a 

importância significativa do boi para a 

população sul-mato-grossense através 

de suas telas. Sua sensibilidade faz do 

animal o símbolo que resume a situação 

política, econômica e social do povo do 

cerrado. Os bois de Humberto dão 

origem a uma rede de interpretações e 

argumentos que não tem fim. É uma 

arte inteligente que questiona a sociedade para a qual ele resolveu dedicar sua 

vida. 

No ano de 2000, com 21 anos de idade consegui o meu primeiro 

emprego em uma loja de perfumes. Foi uma fase de oportunidades para conhecer 

novos lugares do Brasil. A loja nos proporcionava a cada final do ano, 

                                                 
29 Disponível em http://www2.uol.com.br/campogrande/temmais/humberto_galeria/ 



 99

dependendo do seu rendimento e desenvolvimento, uma viagem para qualquer 

lugar do Brasil. Foi uma fase maravilhosa, pois conheci lugares nunca antes 

imaginados. 

Enquanto isso, a artista Gicela 

Van Gyssel30, vinda do estado do Rio 

Grande do Sul para Ponta porã realizava 

uma exposição de suas telas dentro da 

mostra de artes plásticas promovida pela 

prefeitura municipal, através da Fundação de 

Cultura e Esporte de Ponta Porã – 

Funcespp. No trabalho da artista é impressa 

a cultura indígena, principalmente a mitologia espiritual dos índios Kadwéus, 

antiga tribo Guaicuru, assim como buscou inspiração na comunidade indígena 

Los Pai Tavy Terá no Paraguai. Também retrata a natureza e o Pantanal, 

identificando a cultura do estado. 

 

15.2. Obra condutora do curso de Paul Gauguin 

 

Quando a tua mão direita estiver hábil, 
pinta com a esquerda; quando a 
esquerda ficar hábil, pinta com os pés. 

Paul Gauguin 
 

Logo depois, em 2006, é criado o Curso de Artes Visuais da 

Faculdade de Educação Ciências e Letras de Ponta Porã, trazendo uma proposta 

inovadora, através da obra de Paul Gauguin “De onde viemos? Quem Somos? 

Para onde vamos?” Procura englobar as várias disciplinas. Dentro dessa 

perspectiva, procurou-se conhecer a vida e a obra do pintor que norteia o curso. 

 

15.2.1. Conhecendo Paul Gauguin 

 

                                                 
30disponívelemhttp://www.agorams.com.br/index.php. 
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O pintor nasceu em Paris, filho de Peruana e Francês. Aos vinte 

cinco anos, trabalhou numa corretora de valores, e em seguida casou-se com 

Mette Sophie, com quem teve cinco filhos. 

Aos 35 anos Paul Guaguin resolve tomar uma decisão muito 

importante em sua vida, dedicar-se totalmente à pintura, logo após a quebra da 

Bolsa de Paris, passando por dificuldade econômicas, problemas familiares e 

doenças. 

O pintor parte para o Taiti, em busca de novos temas. Nessa fase, 

criou algumas de suas obras mais importantes, como "De onde viemos? Quem 

somos? Para onde vamos?", uma tela enorme de 4 metros, pintada em apenas 

um mês. Esta é a obra condutora do curso de artes visuais que serve de 

referência para a construção do projeto do curso. 

A obra pintada, nos mostra uma despedida. Pois o pintor deprimido 

pela morte de sua filha Aline, decide cometer um suicídio, mas antes resolve 

pintá–la, e ao término da mesma envenena-se. Mas não chega as vias de fato.  

A tela pintada por Guaguin, da direita para a esquerda representa 

um bebê que dorme, cercado por três nativas sentadas no chão, ao fundo duas 

mulheres muito próximas, vestidas de vermelho, parece ter uma conversa a sós. 

Uma outra mulher sentada com o braço erguido observa essas duas mulheres. Ao 

centro um jovem colhe um fruto. À esquerda da tela uma figura misteriosa, com 

braços erguidos, aponta para o além. Já ao canto, uma velha, bem próxima à 

morte. 

Por muitas vezes, nós, os acadêmicos do curso, observamos a obra 

de Gauguin, e sabemos que trabalharemos com ela até o final do curso, ela nos 

faz refletir e pensar que passamos por três estágios de nossa vida: a infância 

(onde começa com uma criança), a juventude (um adulto jovem) e a terceira idade 

(uma velha que representa o fim da vida). Representando as três modalidads 

temporais da vida: passado, presente e futuro. 

Paul Gauguin afirmou: “Sou um grande artista e sei que o sou.” E 

nós, quem somos? 

 
15.3. A arte e eu: contextualizando o vivido 
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[...] o trabalho de arte passa pela mente, pelo coração, pelos olhos 
pela garganta, pelas mãos; e pensa e recorda e sente e observa e 
escuta e fala e experimenta e não recusa nenhum momento 
essencial do processo poético (BOSI, 2001, p.71). 

 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar o que acontecia, no mesmo 

período, entre mim e a arte. Logo no primeiro semestre do curso, uma pesquisa 

foi solicitada pela professora Aline Cerutti na disciplina “Projeto de Pesquisa 

Interdisciplinar I”, com a finalidade de conhecermos mais a arte desenvolvida do 

ano em que nascemos até 2007, data em que ingressamos no curso. 

Nessas aulas, fomos resgatar a cultura de nossos antepassados e 

seus costumes. Foi muito bom abordar esse tema, a turma se entrosou, tendo a 

oportunidade de conhecer, além de nossas origens, as origens dos colegas. 

Como meus antepassados são de origem paraguaia e libanesa, 

procurei conhecê-las melhor, priorizando a cultura paraguaia por vivenciá-la 

morando na fronteira. 

O Paraguai é um país do centro da América do Sul, limitado ao 

norte e a oeste pela Bolívia, ao norte e a leste pelo Brasil e ao sul e a oeste pela 

Argentina. Sua capital é Assunção. O Paraguai é um dos países da América do 

Sul que não possui uma saída para o mar. O Paraguai tem um povo alegre, com 

costumes próprios. 31 

A religião é bem forte no Paraguai e a população paraguaia tem 

como a padroeira a Virgem de Caacupé, comemorando-se seu dia em 08 de 

dezembro, a maioria da população e devota dessa santa. 

Para resgatarmos nossas origens, reunimos um grupo de pessoas 

que tinha descendência de paraguaios e assim conhecemos aspectos históricos, 

culturais, danças, músicas, artesanatos, religião e folclore. Tudo foi mostrado à 

sala de aula, terminando a apresentação com danças típicas e com as pessoas 

saboreando o tereré, o cocido, a sopa paraguaia, a chipa, o coquito e o bejú, 

pratos regionais paraguaios. 

                                                 
31Disponível em http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/paraguai/cultura-no-
paraguai.phpconsultado em maio 2008 
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Essa pesquisa nos permitiu compreender a miscigenação das 

diversas culturas que formaram o povo brasileiro e perceber que, na nossa 

própria sala de aula, experimentamos uma variação de origens, demonstrando a 

importância de conhecê-las e valorizá-las. 

Com a disciplina “História da Arte”, também relacionada à pergunta 

condutora, estudamos no 1° semestre, a partir de le ituras, como a do livro 

“Didática do ensino da arte”, os diferentes períodos fascinantes da história 

humana iniciados pela Pré-História que começa a responder: De onde viemos? 

Foi enfatizado também que a arte acompanha o homem desde a sua origem, já 

estando presente na vida humana, muito antes da invenção da escrita. As 

cavernas foram os primeiros ateliês da humanidade, e sua paredes os primeiros 

suportes para as pinturas do homem pré-histórico. 

Para Martins, Picosque e Guerra (1998, p.41): 

 

A arte de uma forma de criação de linguagens – a linguagem 
visual, a linguagem musical, a linguagem cênica, a linguagem da 
dança e a língua cinematográfica, entre outras. Toda linguagem 
artística é um modo singular de o homem refletir – reflexão / 
reflexo – seu estar – no – mundo. 
 

As imagens pintadas das cavernas revelavam um conhecimento de 

mundo que o homem primitivo construiu. Aquele homem pré-histórico percebia e 

manipulava cores, formas, texturas, sons, gestos e movimentos com a intenção 

de se comunicar, de dar sentido a algo que fosse significante à sua existência, e a 

arte preencheu essa necessidade.  

Conhecer esse mundo primitivo, para mim foi um estudo incrível, 

apaixonante. Mais tarde me pareceu um sonho conhecer as pirâmides do Egito, e 

assim conhecer a evolução da arte. 

 

 

15.4 Eu no curso de Artes Visuais 

 

A arte não imita objetos, idéias ou conceitos. 
Ela cria algo novo, porque não é copia ou 
pura reprodução, mas a representação 
simbólica de objetos e de idéias – que 
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também podem ser visuais, sonora, gestuais, 
corporais... – presentificadas em uma nova 
realidade, sob um outro ponto de vista. 

Martins, Picosque e Guerra, 1998, p.23. 

 

 

Sempre quis entrar para uma faculdade, porém não sabia qual curso 

iria freqüentar e conseqüentemente me identificar. Desta forma, procurei analisar 

vários cursos que tinham na faculdade, e por gostar de trabalhos manuais optei 

por Artes Visuais. Tinha uma idéia vaga de como era o curso, então comentei 

com meu esposo que gostaria de freqüentar a faculdade de Artes Visuais, ele me 

incentivou e comentou que seria a melhor opção. 

Hoje estou muito feliz, tenho aprendido cada dia mais, que o curso 

de Artes não é somente, colorir desenhos mimeografados ou desenhos livres, 

como via nas escolas locais, um pré-conceito que tinha antes de fazer o curso. O 

curso me fez construir um novo olhar para as coisas ao meu redor, e das pessoas 

que estão comigo. 

Diante disso meu objetivo hoje é terminar o curso de Artes Visuais, 

tornar-me uma profissional mediadora de ensino, e conseguir transmitir tudo que 

eu aprendi para que meus futuros se identifiquem com a arte da mesma maneira 

que eu me identifiquei, pois certamente se a criança desde cedo, é estimulada 

com propostas artísticas, terá uma percepção aguçada sobre o mundo a sua 

volta. 

A educação em Arte nos propicia o desenvolvimento do pensamento 

artístico, e esse pensamento possibilita a ampliação da sensibilidade, criatividade, 

imaginação, senso critico, além de nos ajudar a reconhecer as diversidades e 

construir uma auto-imagem. 

 

 

 

15.4.1 Minha obra 
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Durante o curso de Artes Visuais, foram realizados vários trabalhos. 

A obra ao lado foi uma que escolhi para analisar, confeccionada na disciplina 

“Formas e Expressão”, ministrada pela professora Gicela. 

Para a construção deste trabalho, primeiro tivemos que desenvolver 

uma pesquisa sobre a madeira que seria utilizada, sendo escolhido do cedro32, 

por ser resistente, macia, e de cor castanho-claro. Em seguida teríamos que 

escolher uma imagem como tema para o entalhe, que poderia ser figurativa ou 

abstrata.  

Então, escolhi uma imagem já conhecida que me agradava, e 

depois foi o momento de colocá-la em prática. Optei pela figura de uma mulher 

negra, de meia face, com os lábios 

vermelhos, nariz grande, o branco dos 

olhos é bem destacado, de pele morena, 

textura de baixo e alto relevo.  

A escolha das cores 

utilizadas recaiu sobre as cores primárias, 

secundárias e neutras, estudadas no 2º 

semestre na disciplina “Desenho 

Artístico”, ministrada pelo Professor 

Genivaldo.  

Este trabalho foi construído com a maior dedicação, estava em um 

momento muito bom de minha vida. Então, procurei colocar toda a tranqüilidade, 

a harmonia, a paz e a felicidade nos olhos da negra procurando representar um 

olhar sereno em um rosto misterioso.  

Esta figura também busca responder a pergunta: “De onde viemos?” 

Porque o Brasil é uma mistura de raças e etnias, composta por descendentes de 

negros africanos. 

Alguns de meus colegas, quando observaram o meu trabalho, 

gostaram muito, acharam a figura interessante e queriam saber por que não 

desenhei o rosto inteiro. Pensei, talvez por que sou reservada e coloquei um 

                                                 
2 Disponível em www.aguademenino.com.br/madeira/madereira/cedro.htmlacessado em 
abril/2008 
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pouco de mim nesta obra.  Questões, como essa, foram estudadas na matéria 

“Psicologia” ministrada pelo Carlos Eduardo Gaudioso, além de aprendermos 

sobre a criatividade e o ser humano.  

A nossa criatividade é a ferramenta que nos permite encontrar a 

forma mais adequada de fazer o que mais gostamos. Ela nos permite construir 

cada vez mais, viajando por um universo, interior e exterior sem limites, 

demonstrando a nossa história, representada através de várias maneiras. 

 

A arte é importante na escola, principalmente porque é importante 
fora dela. Por ser um conhecimento construído pelo homem 
através dos temos, a arte é um patrimônio cultural da humanidade 
e todo ser humano tem direito ao acesso e esse saber (Martins, 
1998, p.13). 

 

Assim, continuo construindo minha história que se mistura com a 
arte.  
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