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Resumo 
Este texto versa sobre uma experiência partilhada ao lado de colegas estagiários, do Curso de 
Licenciatura em Artes Visuais – CLAV, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE), na Disciplina Estágio Supervisionado III – Regência no Ensino Médio, em 2016. A 
ênfase aqui será a Arte Performática, um dos conteúdos mediado por mim na vigência do estágio e os 
espaços museológicos como mediadores de conhecimento em artes. Vale ressaltar que trabalhamos de 
forma coletiva do começo ao fim do semestre. As aulas funcionavam de duas formas: em dupla e 
individual, mas sempre como apoio do grupo. Ao final de cada encontro fazíamos nossa avaliação, 
juntamente com o professor/orientador sobre o vivido em sala de aula. O artigo objetiva refletir sobre 
o estágio como um lugar de práxis poéticas em artes visuais que pudesse fazer os participantes do 
processo educativo se (re) inventarem. Para isto, formulei a seguinte problemática: o Estágio 
Supervisionado pode ser um lugar de práxis poéticas entre alunos e estagiários/professores no ensino 
de artes visuais? No que tange ao estágio ancorei-me em Lucena (2012) e Pimenta (1994); no ensino 
de arte Barbosa (2010) e Ostrower (2004); processos de criação, em Salles (2004); e Baudrillard 
(2012) para pensar sobre a Sociedade de consumo. 
Palavras-chave: Sala de aula. Arte performática.  Museus. 
 

Introdução 

O Estágio Supervisionado é um momento de duplo aprendizado para o licenciando em 

Artes Visuais, pois é uma oportunidade de o estudante por em prática não só os 

conhecimentos acumulados durante o processo de formação, mas também um momento de 

operacionalizar esses saberes, isto é, o modo de se dizer como “professor”, no intuito de 

compreender e repensar o ato pedagógico. O processo de formação, conforme alerta-nos Lima 

(2012, p.67), “pode ser considerado uma janela para a reflexão crítica, comprometida com as 

transformações sociais. É o olhar filosófico de quem quer compreender a educação enquanto 

prática social, datada e endereçada, na sua complexidade e dinamicidade”. Não desvincular a 

                                                
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
Bolsista da Fundação Cearense de Pesquisa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP. 
E-mail: agustinha.performance@gmail.com  
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teoria da prática, como compreendem Lima (2012) e Pimenta (1994) nos seus estudos sobre 

Estágio Supervisionado na formação de professores. 

Este breve estudo não dá conta de narrar e analisar o que foi a experiência no ensino 

de artes visuais vivida em sala de aula. Lugar em que se instauram diversos modos de sentir e 

viver a docência. Contudo pontuarei aqui assuntos que venho pesquisando e que foram ações 

de reflexões no estágio: Ação educativa em museus e a experiência da Arte Performática no 

estágio.  

No ano de 2016 tive o privilégio de estagiar numa turma de 1º Ano do Ensino Médio 

Integrado de Química, constituída por 30 alunos, período manhã. (Departamento de Química 

e Meio Ambiente – IFCE). Éramos seis estagiários envolvidos coletivamente numa 

experiência docente.  

 

Os museus como mediadores de ação educativa no Estágio Supervisionado III 

O estágio III foi realizado no 2º semestre de 2016, as atividades escolares foram 

organizadas para o 1º e 2º bimestres. Os planejamentos eram coletivos, incluímos duas visitas 

museológicas cujos objetivos estavam relacionados aos conteúdos propostos nos planos de 

aula. Como, por exemplo, os elementos da linguagem visual: linha, superfície, volume, 

textura, luz e cor, foram estudados via história da arte, leitura de imagens e exercícios 

poéticos para cada um dos elementos. Ministramos esses conteúdos em dupla; os demais 

ficavam no apoio, principalmente nas atividades práticas.   

As visitas museais foram propostas no sentido de alargar os horizontes visuais dos 

estudantes. Estes escolhiam duas obras que os afetassem, mas que também eles pudessem 

fazer leituras fundamentadas nos elementos visuais que compõem uma obra (assunto estudado 

em sala de aula). Compreendo que as discussões museológicas devam começar em sala de 

aula, e posteriormente, se faz necessário levantar mais reflexões sobre a experiência da visita 

no próprio museu e no espaço escolar. Penso o museu como um potencializador de afetos e de 

reflexão para o trabalho educativo em qualquer área do conhecimento.  
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A primeira visita ao Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará – MAUC foi no 

dia 29 de agosto. Instituição idealizada pelo professor Martins Filho, em 19612, o MAUC 

possui um importante e variado acervo. São 7 salas de exposições de longa duração: 

Raymundo Cela, Antônio Bandeira, Aldemir Martins, Chico da Silva, Descartes Gadelha, 

Cultura Popular e Sala de Arte Estrangeira. Era a 1ª vez que os alunos do Integrado de 

Química visitavam o MAUC. Eles estavam encantados com o acervo do museu. Para fins 

didáticos é fundamental selecionar um número reduzido de salas temáticas ou exposições. 

Contudo, deixamos os alunos livres no espaço museal para escolherem duas obras para que 

discutíssemos sobre seus afetos e sobre os elementos visuais presentes nas obras. Vale 

lembrar ainda que, embora o Mauc seja próximo espacialmente do IFCE e de muitos cursos 

da UFC, ainda permanece desconhecido de professores e de alunos destas duas instituições. 

Os museus, qualquer que sejam a tipologia, podem ser excelentes espaços educativos 

para aguçarem o olhar do público acerca dos objetos da cultura visual. O papel do museu 

como mediador de conhecimento no que tange a pesquisa, a comunicação, a educação, e, 

principalmente, como lugar para suscitar a reflexão crítica sobre os artefatos artísticos, e os 

modos de como estes são produzidos e consumidos na contemporaneidade. Enfim, o museu 

como fórum de debate, como defendem Chagas (2006); Ramos (2004); Santos (2008); 

Barbosa (2009) e tantos outros autores.  

Foi nesta perspectiva museal que visitamos o MAUC. Os alunos circularam pelo 

espaço museológico em grupos, trocando ideias entre eles diante das obras. Observei essas 

ações naquela manhã no museu. Alguns alunos procuravam a companhia dos meus colegas 

estagiários do IFCE para perguntar sobre as obras. Após esse primeiro momento, fizemos uma 

roda de conversa, na Sala Antônio Bandeira. Foi interessante porque os alunos partilharam 

conosco sobre o que viram e nos perguntaram sobre o acervo, sobre técnicas e temas 

abordados pelos artistas. Nessa sala, a tela “Cidade queimada de Sol” foi uma das obras que 

mais afetou os alunos, pelo tema, pelas cores e pela pincelada abstrata e lírica do artista. É 

                                                
2 Ver: http://www.mauc.ufc.br/historia/historia1.htm 
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importante ressaltar que no Mauc não há mediadores para acompanharem as escolas3. Isto não 

significa que as instituições que dispõem de um setor educativo deem condições efetivas para 

que os educadores de museus tenham clareza da especificidade do que é a mediação 

pedagógica. Além do conhecimento da exposição, o educador/mediador do museu deve saber 

ouvir e dialogar com diferentes públicos. Isto também vale para os curadores de exposições 

que, na maioria das vezes, se distancia do educativo dos museus. Os autores Aranha e Nicolau 

(2013, p.85) discutem sobre a importância da educação nos museus de arte.  

 
A ideia de preservar e expor, em grande volume de mostras e exposições, muitas 
vezes, sobrepõe-se a de educar. As instituições normatizam por meio de teorias, 
curadorias e pesquisa o poder de dirigir o olhar e até o de afirmar o que é boa ou má 
cultura. Esgota-se a capacidade de imaginar um mundo.  

                                                                                                                                 

A Ação Educativa de qualquer instituição museal deve ser provocadora, inquietante, 

que possa suscitar questões para que os visitantes saiam da exposição com reflexões. É nesta 

perspectiva que, Ramos (2004) compreende o espaço museológico.  

Outra experiência museológica, que propusemos no Estágio III, foi à visita ao Espaço 

Cultural Airton Queiroz4, da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Nessa instituição está 

com a exposição: “Coleção Airton Queiroz”, dividida em 5 eixos temáticos. No térreo estão: 

Arte Contemporânea e Abstração. No piso superior estão expostas obras do Brasil Holandês à 

República, Modernismo, além da Presença estrangeira. Para efeitos didáticos enfatizamos a 

nossa atenção nos eixos “Arte Contemporânea” e Abstração. O professor/orientador sugeriu, 

para o 2º bimestre, os Estados da Arte: figurativo, abstrato, concreto, objetual, conceitual, 

tecnológico e Arte performática. Cada estagiário ficou responsável pela mediação de um 

estado. O planejamento seguiu coletivamente, na biblioteca do IFCE, conforme o 1º bimestre, 

todas as sextas após o Estágio. Para essa segunda etapa a avaliação foi pensada numa 

apresentação em grupo acompanhado de trabalho escrito pelo grupo sobre os Estados da Arte, 

participação nas atividades, além do sckatchbook feito pelos os alunos no 1º bimestre, que 

                                                
3 O museu tem um número exíguo de funcionários, não dispõe de um Serviço de Ação Educativa. 
Diferentemente da maioria das instituições museológicas, o horário de funcionamento do MAUC é de segunda a 
sexta das 8:00 às 18:00 horas. 
4 O Espaço possui um Setor Educativo com estudantes de diversos cursos da UNIFOR.   
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tinha como função ser um caderno para as criações dos alunos durante o semestre. Eles 

podiam utilizá-lo para anotações das aulas de artes visuais, escrever textos poéticos, desenhar 

etc.  

No que se refere à visita ao Espaço Cultural, teve duração de 2 horas; o grupo de 

estagiários do IFCE solicitou ao educador do museu que fizesse uma mediação panorâmica 

nas exposições do piso superior, de forma breve, e que enfatizasse mais os eixos: “Arte 

Contemporânea” e “Abstração”, no térreo do Centro Cultural. Fomos acompanhados, em cada 

eixo, por educadores diferentes. Uns são mais reflexivos, outros mais informativos, contudo 

devo ressaltar que, como em alguns eixos passamos rápido não dava mesmo para fazer uma 

mediação reflexiva e provocativa, porque demanda mais tempo. Razão pela qual me oponho 

às visitas panorâmicas5, no caso de um trabalho educativo que exige um tempo maior no 

museu. Contudo, as visitas panorâmicas podem ser adequadas, quando se retorna mais de uma 

vez ao espaço museal para aprofundar um dos eixos ou uma sala temática, a ser estudada no 

espaço escolar.  

A ação crítica reflexiva tão cara a Paulo Freire (1996, p.135) é algo imprescindível 

tanto no espaço escolar, quanto museológico. Esta deve está articulada ao gesto de escutar, 

fundamental no processo de formação de alunos e professores. Para este autor, saber ouvir 

“[...] significa disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à 

fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. [...]. A verdadeira escuta não diminui 

em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me 

posicionar”.   

Uma escuta sensível é um exercício alteritário e educativo que pode e deve ser 

experimentado nas instituições de ensino formal ou não-formal. Tal atitude convida o 

estudante de artes visuais a se posicionar frente às dificuldades do mundo. Ajudam-nos a 

tematizar as diferenças, as relações de poder que se desenham na dinâmica do museu e da sala 

de aula. Lugares de disputas, de conflitos como tantos outros na sociedade.  

                                                
5 Tais visitas podem ser válidas para grupos turísticos cujo tempo está amarrado à empresa de turismo ou a 
outros critérios de visitação.   
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No próximo tópico discutirei os processos de criação de alguns estudantes do Ensino 

Médio sobre Arte da Performance. Vale lembrar ainda que esta arte não estava presente nos 

eixos supracitados do Espaço Cultural Airton Queiroz.  

Arte Performática como um lugar de dizer para os estudantes do Ensino Médio 

 

Como reiterei anteriormente, cada um de nós foi mediador (a) de uma linguagem da 

arte, conforme nossa aproximação com o tema, relacionada as nossas pesquisas ou as nossas 

poéticas. Vale ressaltar que tínhamos um grupo no Facebook com os alunos, no sentido de 

otimizar a comunicação para as atividades. Aproveitei o espaço virtual, considerando o pouco 

tempo que tínhamos. Entretanto, devo dizer que no IFCE tínhamos uma vantagem, isto é, 

ficávamos de 7:30 às 9:30, nas duas aulas seguidas era possível organizarmos o tempo entre 

teoria e prática. Assim, postei no grupo do Facebook (P1 Química). Depois desse horário, 

ficávamos para os planejamentos das aulas. A postagem no grupo lembra que, 

 
[...] Nossa aula na sexta feira é sobre Performance. Por favor, leiam o capitulo 3 
"Arte e vida", do livro Arte em interação. Principalmente, o tópico que fala sobre 
performance. A partir dessa leitura e de outras leituras sobre este assunto, que vocês 
possam ter. Vão pensando nas ideias para fazermos em sala de aula ou pelo pátio do 
IFCE, ou na rua em frente o IFCE, no semáforo, um exercício performático. 
Precisamos organizar bem e otimizar o nosso tempo que é muito pouco. Alguém do 
grupo vai registrar em vídeo do celular, um pequeno vídeo entre 3 ou 5 minutos. 
Levem seus cabos USB para que todos possam ver os vídeos e possamos discutir as 
ideias. Serão formados 5 grupos. [...] Abraço a todos! Até sexta. (FACEBOOK, 14 
de setembro de 2016).  

 

Mesmo propondo saída dos alunos do espaço institucional, nenhum grupo se 

mobilizou para ir à rua. Disponibilizei diversos materiais: tecidos, sacolas de papelão, 

cartolinas, tintas, canetinhas, rede, cordões, etc. Foi interessante a empolgação dos 5 grupos, 

uns ficavam em sala, outros no pátio do IFCE, enquanto idealizavam e discutiam 

animadamente as proposições performativas. Eles fotografavam e filmavam nos seus 

celulares, para depois postarem no grupo. Foi um momento de muito entusiasmo e 

envolvimento durante o processo. As temáticas que apareciam nas ações performáticas eram 

raciais, gênero e consumo. Interessante, entretanto, as primeiras tiveram um tom mais teatral, 

enquanto que o grupo do consumo elaborou uma proposta performática no sentido 
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compreendido nas artes visuais. É necessário dizer que, essas fronteiras tênues entre o teatro e 

a performance foram também mencionadas nas discussões em sala de aula.  

No Brasil as décadas de 1960 e 1970 são marcantes para a performance no campo das 

artes visuais. Segundo Regina Melin (2008, p.9) a performance é “[...] uma categoria sempre 

aberta e sem limites”. É importante ressaltar que, antes já existia performance, no entanto, não 

era considerada uma categoria. Outras denominações eram usadas para o ato de performar. 

Melin (2008, p.22) cita diversos exemplos, dentre eles, as experiências do brasileiro Flávio de 

Carvalho. A primeira delas data de 1931, Procissão do Corpus Christi. Carvalho com um boné 

na cabeça, gesto considerado agressivo e desrespeitoso. A experiência n. 3, realizada em 

1956. O artista propôs um traje Nem Look para o homem tropical brasileiro. Conforme Melin 

trata-se de uma “saia, blusa de mangas fofas, chapéu de organdi com largas abas e meias 

arrastão (MELIN, 2008, p.22). Os alunos do ensino Médio também tiveram acesso essa 

imagem de Flávio de Carvalho.  

Assim, fiz uma exposição dialogada mediada pelas imagens projetadas pelo datashow. 

Pude observar que os estudantes ficaram muito atentos e interessados na Arte da Performance. 

Dentre os artistas apresentados estavam: Flávio de Carvalho, Hélio Oiticica, Letícia Parente, 

Márcia X, Grupo Fluxus, Allan Kaprow, Ana Mendieta e Marina Abromovic. Esta última foi 

a artista que despertou o maior interesse na turma. A história da performer com Ulay balançou 

o coração das meninas. Aproveitei a colaboração de Glau (estagiária) para passar o vídeo, 

Muralha da China, uma despedida performativa entre o casal de artista.  

Para Santos (2008, p. 15), Abromovic “[...] tornou a performance um experimento 

constante, um espaço de investigação dos limites e das possibilidades do corpo”. A obra 

Rhythm, que compõe uma série da década de 1970, foi mostrada aos alunos, impactando-os, 

provocando-os cada vez mais o interesse pela performer. Vimos ainda dois breves vídeos da 

artista cubana Ana Mendieta.  

Posso dizer que o interesse da turma pelas obras de Abramovic e pela própria 

performer foi visível. Assim, debatemos sobre os limites do corpo na performance, bem como 

as reações das pessoas diante de um corpo performatizado. O corpo como espaço poético, 
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estético e político nas artes visuais encontrou nos estudantes de ensino Médio uma potência 

de dizer, de questionar, enfim, de se expressar performaticamente. 

O segundo momento foi dedicado ao processo artístico, mais demorado porque 

demanda mais tempo para a concepção das ideias para as ações performáticas. Em grupo os 

alunos se organizavam e partilhavam de diversos materiais que levei para que eles pudessem 

criar a partir desses ou de outros, ou simplesmente utilizar o próprio corpo como esse lugar 

que inscreve um dito ou não dito. Destacarei a seguir a experiência performática que me 

pareceu mais potente da turma. O gesto de cobrir a cabeça com uma sacola de loja pode ser 

provocadora de diferentes leituras acerca do mercado capitalista. Observe que nas placas de 

papel nas mãos das alunas, há apelos aos consumidores sobre promoção e etc. Os enunciados 

se dirigem aos interlocutores, no intuito de capturar um olhar perdulário sedento por ofertas. 

Fig. 1. Poéticas performáticas dos estudantes do ensino Médio do IFCE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: da autora 

 

A lógica da sociedade capitalista é criar nas pessoas a necessidade de consumir 

desenfreadamente para aumentar a lucratividade. Neste sentido, Baudrillard (2012, p.172), 

compreende que “(...) os objetos não existem absolutamente com a finalidade de serem 

possuídos e usados, mas sim unicamente como a de serem produzidos e comprados”. Ideias 

que três estudantes do Ensino Médio souberam plasticamente performatizar na sala de aula.  
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Disponibilizei materiais diversos, a partir destes artefatos elas tiveram a liberdade de 

criar, tendo com subsídios apenas uma aula sobre este estado da arte e dicas de leituras que 

pudessem auxiliá-los nos exercícios poéticos. 

Com estas imagens posso inferir que os alunos, quando instigados podem fazer 

trabalhos extraordinários. O corpo como esse lugar de dizer foi potencializador da poética 

desse grupo de estudantes do Ensino Médio do IFCE, que tão bem colocou e tematizou a 

sociedade do descartável criticada por Baudrillard (2012).  

A imagem a seguir mostra o detalhe da performance realizada pelas alunas. Elas 

escreveram nos corpos uma crítica à sociedade de consumo. Códigos de barras, poeticamente 

são desenhados nos seus braços. Uma imagem tão simples, mas tão potente. Aqui reside a 

força expressiva e criadora dessas estudantes.  

 
          Fig. 2. Detalhes dos corpos performáticos das estudantes do Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

Considerando a obra como um gesto inacabado, Salles (2004, p. 78), discute a 

incompletude de uma obra, seja ela plástica, literária, musical, cinematográfica ou 

performática. A autora diz que: “O artista lida com a obra em estado de permanente 

inacabamento. [...] o inacabado tem um valor dinâmico, na medida em que gera esse processo 
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aproximativo na construção de uma obra especifica e gera outras obras em uma cadeia 

infinita.” Esse inacabamento produz novos modos de invenção na arte.   

Para finalizar, destacarei o sorteio6 dos temas para os alunos prepararem em grupo 

seminários sobre os Estados da Arte.  Fiquei observando como os alunos receberiam o tema 

sorteado. Para a minha felicidade testemunhei quando a equipe da aluna Vanessa foi 

contemplada com a PERFORMANCE. Esta aluna, simplesmente, soltou um grito de alegria 

que fez vibrar a sala inteira. Eu sabia que boa parte da turma tinha ficado afetada pela a Arte 

da Performance, mas essa manifestação de alegria da Vanessa me tocou profundamente, não 

fazia ideia da dimensão afetada. Para Amaral (2008),  

Os significados de uma obra ou ação artística são construídos no encontro entre a 
subjetividade daquele que a propõe e a subjetividade de cada um daqueles que 
ativamente a tomaram para si. No entanto, entre o momento em que a proposição 
começa a tomar forma e o momento em que é ativada, por um e por outro sujeito, 
deve haver um desejo de alcance público. (AMARAL, 2008, p.57). 

 

Fui e fomos alcançados pelo grito de Vanessa; para mim tal gesto foi mais uma 

resposta ao vivido no estágio, em particular, com a Arte Performática. O modo como ela e 

outros foram afetados com as experiências em Artes Visuais são pistas que podem indicar 

novas formas de ver, de ensinar, de fazer pesquisa, e, principalmente de viver a experiência 

artística. Enfim, aqui fica mais um gesto inacabado de dizer, de escrever. Nestas páginas não 

cabe tudo o que vivi, o que vivemos no Estagio Supervisionado do Ensino Médio do IFCE. 

Considerações finais 

A forma como foi pensado o Estágio Supervisionado III – Regência em Ensino Médio, 

do CLAV, no ano de 2016, sob a orientação do professor/artista e pesquisador Herbert Rolim, 

foi importante para a nossa formação de professores de Artes Visuais. Os encontros de 

planejamento e avaliação das aulas constituíram um momento de reflexão sobre o processo 

educativo em arte. O grupo de estagiários/professores apresentou um amadurecimento quantas 

                                                
6 Reservamos o penúltimo dia do estágio para os seminários. O último dia do estágio foi uma exposição 
organizada de forma compartilhada entre estagiários e alunos com a produção de desenhos, pinturas e 
sckatchbooks, dos mesmos.  O local foi no próprio IFCE.  
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às observações críticas que fazíamos as nossas próprias atuações e as atuações dos outros 

colegas, pois cada um compreendia que as observações eram no sentido de fazermos um 

trabalho cada vez melhor. O estágio transcorreu no clima de parceria para a maioria dos 

estagiários, principalmente, entre o grupo feminino. O exercício exotópico do olhar fez deste 

estágio um lugar singular de aprendizagem coletiva.  

Por fim, percebi que os alunos do Integrado de Química do IFCE demonstraram uma 

visão crítica da realidade, foi o que ouvi e vi nos discursos e nas produções artísticas quando 

iam se apresentar para nós e para a turma. Ficou muito evidente esse posicionamento quando 

apresentaram as ações performáticas idealizadas por eles no estágio. Estou certa de que, uma 

mediação pedagógica comprometida com o ensino de artes visuais na escola é imprescindível.  
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