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Resumo 

A pesquisa desenvolvida tem por objetivo refletir sobre o 
processo de criação em cerâmica e suas possíveis 
relações com o ensino não formal de Artes Visuais. Para 
tanto, foram analisadas obras de artistas ceramistas, 
visando sugerir meios para que as subjetividades dos 
processos criativos possam ser usadas como referência 
para alunos, artistas e a comunidade em geral. Foram 
utilizadas a abordagem qualitativa e a pesquisa ação. 
Como resultado, percebe-se que a troca de experiência 
em atelier coletivo abrange possibilidades de acesso a 
conhecimentos técnicos e manipulações singulares de 
matéria prima que ajudam na descoberta de uma 
linguagem expressiva pessoal. 

Introdução  

Utilizando a cerâmica como suporte, a pesquisa buscou 
um meio de desenvolver poéticas numa visão 
contemporânea, conciliando o fazer artístico com a 
experimentação, sendo possível desenvolver um 
caminho para a produção individual do aluno/artista que 
seja crítico, seguro e fundamentado. Tem-se por objetivo 
refletir sobre o processo de criação em cerâmica e suas 
possíveis relações com o ensino não formal de Artes 
Visuais. Por objetivos específicos buscou-se conhecer 
teóricos da escultura, propiciando ainda a análise de 
obras de artistas como Antonio Ballester Moreno, 
Celeida Tostes, entre outros, além de relacionar esses 
conhecimentos com os demais estudos sobre processos 
de criação e por fim, esse estudo serviu como base para 
análise do curso já citado. A pesquisa abordou temas 
como teoria da escultura e o desenvolvimento do curso 
que levou a produção de uma obra coletiva.  

Material e Métodos 

A pesquisa se estrutura na abordagem qualitativa, uma 

vez que tem como fonte direta de dados o ambiente 

natural, e na pesquisa ação, que ocorre de maneira 

contínua, permitindo que ocorressem aplicações e  

a n á l i s e s  dos conhecimentos adquiridos, a fim de 

melhorar o ambiente de ensino em espaço não formal. 

De acordo com Moreira e Calaffe (2008), a pesquisa 

ação pode auxiliar o professor na busca por uma nova 

maneira de ensinar, adicionando conhecimentos e 

considerando a conjunção tanto com objetivos sociais, 

como educacionais. Nesse sentido, experimentamos um 

método colaborativo de ensino, onde os participantes 

ajudaram a decidir os conteúdos estudados e os 

encaminhamentos para suas produções pessoais, 

analisando coletivamente os resultados.    

Resultados e Discussão 

Conclui-se primeiramente que a educação significativa 
da arte deve conciliar o fazer artístico com a 
experimentação, além de proporcionar a análise da 
produção de artistas (REY, 1996). As necessidades 
contemporâneas modificam o fazer artístico no âmbito 
da educação, uma vez que as linguagens desenvolvidas 
dão ênfase na subjetividade individual (BOURRIARD, 
2009). O ensino da arte, deve abordar estas linguagens 
de forma significativa, desenvolvida sobre uma 
consistente estrutura cognitiva (MOREIRA, 1999). Para 
tal, foi necessário considerar um apanhado de 
conhecimentos acerca da teoria e história da escultura, 
que devem ser aplicados de forma objetiva e acessível, 
pois a linguagem facilita a aprendizagem. A atividade 
coletiva, neste sentido, consegue abranger grande parte 
destas necessidades educacionais, pois através da 
estética relacional, é possível suprir a carência de tempo 
e espaço presentes numa sociedade fundamentada no 
trabalho e no consumo (BOURRIARD, 2009). O curso 
desenvolvido atingiu as características positivas da 
prática coletiva, construindo conhecimento transversal e 
democrático (Ver figura 1). 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. Azulejos em cerâmica produzidos durante o curso. Fonte: a 

autora. 

Conclusão ou Conclusões 

A educação da arte deve conciliar o fazer artístico com a 
experimentação de diferentes métodos de trabalho, além 
de proporcionar a produção de artistas e a apreciação de 
obras, visando fortalecer a produção individual de cada 
aluno.  
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