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Por uma metodologia de ensino em atelier livre: a experiência do “Espaço permanente 

de produção em Artes Visuais – Grupo Grimpa” 

 

Renato Torres (UEPG, torresrenato@yahoo.com.br)1 

 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o método de ensino de arte utilizado no projeto de 

extensão “Espaço permanente de produção em Artes Visuais”, também conhecido como Grupo Grimpa, e 

apresentar os resultados de seus três anos e meio de duração.  As discussões sobre metodologias de ensino para 

as Artes Visuais no Brasil apresentam uma forte tendência para o debate direcionado ao ensino formal 

(BARBOSA, 1994; HERNÁNDEZ, 1998; 2000), sinalizando assim, uma lacuna em estudos direcionados à 

ateliês livres. Todavia, o processo de formação do Licenciado em Artes Visuais, necessita de experiências 

práticas para que o acadêmico vivencie a criação artística de modo significativo. Diante disso, seguindo o 

método de pesquisa ação (MOREIRA; CALAFFE, 2008), além de analisar os próprios encaminhamentos 

pedagógicos, a dinâmica do Grupo Grimpa se propõe a abrir o debate sobre possíveis relações entre os processos 

de criação e os modos de ensino.  De acordo com Salles (1998; 2006; 2010), os artistas constroem diferentes 

percursos durante a criação da obra de arte, o que demanda a valorização da individualidade e a elaboração de 

um espaço democrático de produção artística. Dentre os resultados do projeto destacam-se as pesquisas visuais 

individuais e as exposições coletivas.  

 

Palavras-chave: Artes Visuais. Processo de criação. Metodologia de ensino de Artes Visuais.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Espaço permanente de produção em artes visuais. 

PÚBLICO-ALVO 

O projeto atende os acadêmicos do curso de licenciatura em artes visuais da UEPG, 

alunos de outros cursos, professores, egressos e a comunidade em geral. 

JUSTIFICATIVA 

O Espaço permanente de pesquisa e produção em Artes Visuais surgiu em 2016, com 

o propósito de criar um espaço de produção e discussão sobre arte contemporânea. Para tanto, 
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foi necessário conduzir os processos de ensino-aprendizagem de modo a valorizar as 

experiências anteriores dos participantes, as questões de individualidade, o contexto cultural e 

as escolhas técnicas e poéticas de suas produções artísticas.   

Os integrantes compõem um grupo aberto de produção artística, que proporciona 

vivências em diferentes linguagens, tais como: desenho, pintura, gravura, fotografia, 

cerâmica, performance entre outras. Mesmo desenvolvendo a produção artística na linguagem 

escolhida, os participantes podem observar outras técnicas desenvolvidas pelos colegas e 

conviver com escolhas estéticas de diversas ordens.  

OBJETIVOS 

Objetivo geral: Refletir sobre o método de ensino de arte utilizado no projeto de 

extensão “Espaço permanente de produção em Artes Visuais” 

Objetivos específicos: Refletir sobre os encaminhamentos pedagógicos destinados a 

instigar os processos de criação em Artes Visuais; Estabelecer relações entre a produção 

artística dos integrantes do grupo e a produção de arte contemporânea; Analisar o retorno 

social projeto, mensurado por meio da participação da comunidade nos eventos culturais do 

grupo.  

METODOLOGIA 

A presente pesquisa se estruturou com base na abordagem qualitativa e na pesquisa 

ação. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a partir da abordagem qualitativa, foi possível 

recolher dados interativos, humanistas e dar atenção às particularidades que surgiram durante 

o processo de pesquisa. Por meio da pesquisa ação, foi possível analisar os encaminhamentos 

metodológicos e alterar os procedimentos durante as atuações do grupo (MOREIRA; 

CALAFFE, 2008). Os sujeitos investigados foram os participantes deste projeto extensão.  

As etapas da pesquisa se fundiram com a própria atuação do grupo que participou 

constantemente das decisões: 1º) Instrumentalizar os participantes por meio de cursos de 

diferentes técnicas artísticas, como gravura e fotografia; 2º) Elaborar um plano de trabalho 

para o desenvolvimento das pesquisas individuais. 3º) Estabelecer um espaço de debate, entre 

os momentos de produção artística; 4º) Indicar referenciais teóricos e artísticos para contribuir 

para as pesquisas individuais e para as propostas coletivas; 5º) Criar oportunidades de empate 
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entre obra e público, principalmente por meio exposições no circuito oficial de arte; 6º) 

Atender a demandas da comunidade e dos participantes, referente ao meio cultural.    

RESULTADOS 

O Espaço permanente de produção em Artes Visuais surgiu em 2016, como projeto 

de extensão do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UEPG. No decorrer das atividades, 

os integrantes resolveram escolher um nome mais curto que sintetizasse a identidade do 

coletivo, surgindo assim o ‘Grupo Grimpa’. A escolha do nome simbolizava o sentimento de 

pertencimento que estava sendo construído aos poucos no projeto.  

O projeto buscou fomentar a produção cultural local, aliando o fazer artístico ao 

pensamento teórico, de forma que pudesse estimular a produção crítica sobre Arte 

Contemporânea. Assim, cada participante desenvolveu um projeto artístico pessoal. Os 

encontros foram direcionados para dois públicos alvo: iniciantes e artistas experientes. Os 

iniciantes contaram com cursos de curta duração nas linguagens de gravura, desenho e 

fotografia. Os artistas experientes participaram dos cursos de curta duração e/ou utilizaram o 

espaço para a o desenvolvimento de seu trabalho artístico pessoal. Em diversos momentos 

aconteceram reflexões sobre os resultados das pesquisas visuais e debates sobre propostas 

coletivas, com destaque para as exposições locais e em outros municípios.  

No primeiro ano de funcionamento, houve a preocupação de estimular as produções 

autorais e estabelecer um espaço de troca de conhecimentos técnicos e artísticos. Tanto os 

cursos quanto palestras e mesas redondas ajudaram nesse processo.  

Figura 1. Exposição Territórios Inexatos. 

 
Casa da Praça. Castro/PR. 2018. 
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Em 2017, os próprios participantes se mobilizaram e organizaram exposições como 

parte dos eventos acadêmicos nos campis da UEPG. Aos poucos a produção do grupo saiu da 

instituição e chegou às ruas, por meio das performances do coletivo caixa preta e 

posteriormente pela exposição no Sesc Ponta Grossa. Já em 2018, o Grimpa iniciou o ano 

expondo no município de Castro (figura 1), no espaço cultural Casa da Praça. Nos meses 

seguintes realizou a exposição ‘Percepções do Cotidiano’ na Câmara dos Vereadores de Ponta 

Grossa, e a exposição ‘Tocando a linha do Horizonte” (figura 2), na Estação Arte em Ponta 

Grossa. As exposições resultaram de debates e de referenciais sobre paisagem no viés da Arte 

Contemporânea.   

Figura 2. Exposição Tocando a linha do horizonte 

 
Estação Arte. Ponta Grossa/PR. 2018. 

 

As exposições foram sempre muito motivadoras para as produções em atelier, 

estimulando os participantes tanto a experimentar novos modos de produção, quanto a chegar 

a um produto final. A dinâmica das exposições abrange diversas áreas do campo da arte, 

como a produção cultural, a montagem, a expografia, a curadoria, a divulgação, a crítica e o 

educativo. Dessa forma, quando os participantes do projeto se deparam com tal atividade, 

adquirem um conhecimento aliado à prática e em diversos momentos levantam 

questionamentos sobre o que vivenciaram. Temas como: circuitos de arte, processos 

legitimadores, redes de sociabilidades, construção de circuito artístico, valores de obras de 
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arte, financiamentos públicos e privados para eventos culturais, entre outros já foram 

discutidos no grupo.  

Além das atividades já relatadas, no ano de 2018, parte dos integrantes ilustraram um 

livro e participaram de evento científico. No mesmo ano, foram ministrados os cursos de 

portfólio e de serigrafia para os pequenos infratores da casa de semiliberdade.  Em 2019, o 

grupo grimpa já expôs no hall do PDE, campus Uvaranas da UEPG, no Centro de exposições 

do Campus Santa Cruz, na UNICENTRO em Guarapuava (Figura 3), e no Centro de Artes 

Expressão em Ponta Grossa.    

Figura 3. Exposição Matriz Poética. 

 
Centro de Exposições Campus Santa Cruz. UNICENTRO. Guarapuava/PR. 2019 

 

A exposição na UNICENTRO contou com gravuras em técnicas tradicionais e 

gravuras no campo expandido. O evento se configurou como um momento interinstitucional 

de aproximação e de debate entre as duas universidades. A construção coletiva do Grupo 

Grimpa faz com que seus integrantes se sintam sujeitos ativos no processo de ensino-

aprendizagem, assumindo funções e divulgando as ações artísticas contemporâneas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método de ensino em ateliê livre utilizado implicou na valorização do indivíduo, de 

sua história de vida e de sua identidade como parte não só da história do sujeito, mas de 

vivências que antecedem a produção artística. Quando os participantes conseguem perceber 

suas escolhas de vida e as inserem em suas produções artísticas, adquirem autonomia e se 

sentem seguros para desenvolver seus projetos artísticos pessoais e para dialogar com as 

produções dos colegas.   
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Com a presente pesquisa, foi possível perceber como o trabalho em grupo contribuiu 

tanto para o crescimento artístico dos participantes, quanto para a formação docente. Nesse 

sentido, o Espaço permanente de produção em Artes Visuais (Grupo Grimpa), colaborou para 

a troca de conhecimentos e de experiências entre seus participantes. Ao estabelecer um 

convívio contínuo, foram instauradas condições para compreender a arte contemporânea, 

extrapolando o ambiente acadêmico e dialogando com a sociedade.  

Nesse sentido, o Coletivo Grimpa vem se constituindo como um importante espaço na 

cena artística ponta-grossense, fomentando a cultura local e contribuindo tanto para a 

formação de jovens artistas, quanto para a tomada de consciência da dimensão intelectual 

implícita na produção artística de qualidade.  

 

APOIO: PROEX –  PIBIS.  
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