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RESUMO 

 

O presente trabalho visa identificar na atualidade da sociedade contemporânea a 
importância da arte em suas prerrogativas do desenvolvimento humano, além de 
oportunizar o acesso às múltiplas linguagens das expressões culturais, as iguais 
codificam a historio da humanidade, representando o registro evolução das formas 
de comunicação em suas múltiplas manifestações de tradições, crenças, opiniões, 
gerando a oportunidade de perceber a si próprio e a visão do mundo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz como tema: A MÃO ENQUANTO INSTRUMENTO E 

REGISTRO DE IMPRESSÕES. 

A pintura, enquanto linguagem visual se utiliza de diversos instrumentos, 

materiais e suportes. Essa diversidade é explorada de diversas maneiras por 

artistas, principalmente da arte contemporânea. Usar o corpo ou partes do corpo 

como instrumento para realizar pintura, é uma forma para se realizar trabalhos 

artísticos com resultado surpreendentes. 

Dentre os artistas que se utilizam do corpo para fazer suas obras está 

Heather Hansen suas obras são reconhecidas internacionalmente. Historicamente, 

artista do mundo todo vem inovando e explorando novas técnicas, materiais e 

suportes para a realização de suas obras. 

Na arte contemporânea diversos artistas exploram, materiais e suportes 

inusitados. Desta forma o presente trabalho apresentou como problemáticas de 

pesquisa: De que maneira realizar um trabalho artístico, tendo o corpo como 

instrumento na realização de exercícios pictórico?  

Quais as possibilidades de interação entre professor surdo e alunos ouvintes? 

Diante desse questionamento buscamos crianças entre 10 a 11 anos, que 

freqüentam a ACEIAS para a aplicação do projeto. 

Na primeira parte do trabalho, apresento o referencial teórico, com umas 

breves considerações sobre a arte. Seguindo-se enfatizo a importância da arte para 

o ser humano e apresento suas principais linguagens: Dança, Música, Teatro, Artes 

Visuais, chegando á Pintura, foco deste trabalho.  

Sobre a Pintura, relato um breve histórico, focando principalmente na Pré-

História, em seguida trago algumas considerações a respeito de materiais, suportes, 

enfatizando o corpo como instrumento de pintura. Faço referência a Goya, pintor que 

ficou surdo durante seu período de criação e produção de suas obras. Na seqüência 

abordo a arte contemporânea e apresento a artista Heather Hansen que foi a artista 

escolhida como referência deste estudo. 

Concluído o referencial teórico, apresento a metodologia e material, com a 

proposta de trabalho executada. Na seqüência, a apresentação, análise dos dados e 

os resultados alcançados. 
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Finalizando, teço minhas conclusões sobre a aplicação do projeto bem como 

as percepções do grupo envolvido. 
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2 REFERENCIALTEÓRICO 

 

2.1 ARTE, BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

A arte é uma importância para o desenvolvimento humano, ser uma forma de 

expressão de valores da arte, a organização da sociedade humana de um lugar para 

arte as pessoas todo e ser humano compreender, expressar e a existência da arte. 

A arte e o desenvolvimento humano, o produzir artisticamente, o ser humano 

o sentir e o pensar, a construção de imagem, a expressão, arte é o entre fazer, 

conhecer e o criar. 

O desenvolvimento dos processos de raciocínio, que compreende uma série 

que compreende, relaciona, e cria artística a realidade, sua capacidade, assim uma 

das formas mais importantes da expressão humana, é a forma de o homem que o 

seu corpo para importante que tem o corpo de uma atividade se desenvolver da arte.  

Em arte é uma criar cultura para o ser humano que encontramos as várias 

expressões artísticas. A arte e a expressão artística podem desenvolvimento, seus 

sentimentos a capacidade criadora, desenvolver a imaginação. 

A arte que tem o mais importante para organiza através de linguagens de 

expressar seus sentimentos através dessas linguagens, nas cores, sons, luzes, 

movimento a essas organizações, as pinturas, música, desenho, teatro, dança, 

fotografia, e da arte que todo ser humano, conhecer compreender e vivenciar a 

produção artística em todos. 

Na arte de conhecimento, ao homem a com as diferentes culturas e o 

processo artísticos e linguagens, é importante que o mesmo com as várias formas 

de produções, técnicas, materiais, instrumentos, estilos, gêneros, artistas, autores, 

contribuindo com o fazer e compreender a arte em contribuindo para o 

desenvolvimento, na construção de valores fundamentais para a formação também 

ao educador constantemente seu educando da criatividade e facilitando o processo 

de ensino e aprendizagem.  

É importante que o ser humano com desenhos, pinturas, esculturas, músicas, 

danças, teatro, isto é, com a arte e suas diferentes linguagens na escola, o contato 

com a arte, de ser conhecimento, também é fonte para a expressão com as cores, 

com as linhas, as formas, os sons, os movimentos, enfim, com os conteúdos das 
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artes visuais, música, teatro e dança e, com esse conhecimento, realizarem suas 

criações artísticas. 

O importante é que em qualquer linguagem de forma criativa e própria e, 

segundo os PCNs, as aulas de Arte em linguagens: dançam, artes visuais, teatro e 

música que diferentes culturas ser analisadas de valores os seres humanos. 

 

2.2 PINTURAS 

 

Com a variedade de experiências entre diferentes meios e o uso da 

tecnologia digital, a idéia de que pintura não precisa se limitar à aplicação do 

"pigmento em forma líquida". Atualmente o conceito de pintura pode ser ampliado 

para a "representação visual através das cores". Mesmo assim, a definição 

tradicional de pintura não deve ser ignorada. O concernente à pintura é peitoral, 

pictórico, pitoresco, ou pitoresco. 

 

2.2.1 Breves histórias da pintura  

 

Um dos períodos mais fascinantes da história humana é a Pré-História. Esse 

período não foi registrado por nenhum documento escrito, pois é exatamente a 

época anterior à escrita. Tudo o que sabemos dos homens que viveram nesse 

tempo é resultado da pesquisa de antropólogos, historiadores e dos estudos da 

moderna ciência arqueológica, que reconstituíram a cultura do homem. 

Consideramos como arte pré-histórica todas as manifestações que se 

desenvolveram antes do surgimento das primeiras civilizações e, portanto, antes da 

escrita. No entanto, isso pressupõe uma grande variedade de produção, por povos 

diferentes, em locais diferentes, mas com algumas características comuns. 

Homem começa uma revolução no último período da Pré-História (Neolítico 

ou Idade da Pedra Polida), por volta do ano de 10 000 a. C. 

Nesse período eles criavam armas e instrumentos com pedra polida, fato que 

deu o nome ao período. Com êxito, é o período em que eles começam a domesticar 

animais e dão os primeiros passos na agricultura. Além disso, os objetos com 

cerâmica, a fiação, o artesanato e a arquitetura começam a compor o cotidiano do 

homem na Pré-História. Os povos passaram a formar famílias e foi feita a divisão do 

trabalho. 
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A partir dessa revolução, os homens como se transformaram em 

camponeses, trocaram o sentido de caça pela livre abstração e racionalização, ou 

seja, a arte deixa de ser natural e passa a ser mais geométrica e simples. Surge, 

então, a primeira transformação da história da arte. Nessa época, os trabalhos 

cotidianos eram representados e sentia-se a necessidade de dar movimento às 

imagens. 

Vê-se nas imagens, a representação de danças, relacionadas as suas 

crenças, a criação de figuras leves, rápidos, pequenas e com pouca cor. A partir 

desses desenhos começa a surgir a escrita. 

Escrita pictográfica – a representação de seres e ideias, através do desenho. 

Outro fato era a produção de cerâmicas: a beleza era considerada e não apenas a 

utilidade do objeto. Ex.: Ânfora em terracota, da Dinamarca, e o Vaso escandinavo 

em terracota, encontradas na Escandinava e na Sardenha.Um dos períodos mais 

fascinantes da história humana é a Pré-História, período extremamente vasto e rico 

em manifestações artísticas. Esse período não foi registrado por nenhum documento 

escrito, pois é exatamente a época anterior á escrita. Tudo o que sabemos dos 

homens que viveram nesse tempo é o resultado da pesquisa de antropólogos, 

historiadores e dos estudos da moderna ciência arqueológica, que reconstituíram a 

cultura do homem. As principais manifestações da pintura pré-histórica são 

encontradas no interior de cavernas, em paredes de pedra e a principio retratavam 

cenas envolvendo principalmente animais, homens mulheres e caçadas, existindo 

ainda a pintura de símbolos, com significado ainda desconhecido. Essa fase inicial é 

marcada pela utilização predominantemente do preto e do vermelho e é 

considerada, portanto como naturalista. Como podemos ler em Afonso Medeiros 

(Anpap- anais, 1996, P.341). 

 

Paredes de cavernas pré-históricas registram, ainda hoje, o contato primeiro 
com a tinta oriunda da terra, e o fato principal é que aqueles trabalhos 
“primitivos” atestam que os pigmentos e os aglutinantes foram bem 
escolhidos, permitindo àquela tinta um desafiou ao tempo. Do reino vegetal 
e do animal eram extraídas as cores orgânicas, através de diversos 
processos empíricos. A técnica empregada era simples, pois as cores eram 
preparadas com as próprias mãos e, algumas vezes, prensadas através de 
pedras. 

 

As primeiras manifestações da existência humana na terra foram encontradas 

nas cavernas em forma de desenhos. As primeiras pinturas foram feitas com tintas 
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naturais de origem animal, sangue e gordura, vegetal como trituração de folhas, 

flores e minerais como o uso de pedras, queima de ossos e argilas coloridas. Os 

pincéis eram feitos com pelos de animais e canudos por onde sopravam as tintas ou 

mesmo com os próprios dedos. 

Essa pintura ainda encontra-se com cores vivas e brilhantes graças á falta de 

luz e de umidade no local. E com certeza devido a sua qualidade como descreve 

Bueno, (1989, p.12). 

 

Embora as tintas naturais tenham sido relegadas, até certo ponto, a um 
grau secundário, devido, especialmente, ao uso acentuado das tintas 
químicas, o certo é que elas produziram maravilhosas obras de arte, que 
fazem parte do patrimônio da humanidade. 

 

A arte da pré-história foi produzida com materiais artesanais encontrados na 

natureza, das quais muitas sobreviveram ao longo tempo demonstrando a eficácia 

do uso de tintas, pinceis e suportes artesanais nos trabalhos artísticos. 

Provavelmente os óxidos naturais foram pulverizados e misturados à água, 

gordura animal e sangue. 

O homem se utilizou de certa forma de um tipo de química onde quebrando 

ou esmagando pedras entre outros componentes naturais e misturando a água criou 

suas primeiras tintas, claro que com dificuldades, pois só água com pigmento não 

adere ao suporte após a secagem, logo novos elementos foram pesquisados junto a 

natureza para encontrar um elemento que prendesse os pigmentos ente si e ao 

suporte, o aglutinante. 

As tintas foram criadas a parir da necessidade do homem natureza, o dedo a 

mão juntamente com penas ou fibras vegetais foram os primeiros pinceis utilizados 

para fixar os pigmentos nas paredes das cavernas. É da natureza que surgiu os 

primeiros instrumentos da expressão humana, Afonso Medeiros Anpap-Anais, (1996, 

p. 341).  

A terra, com suas diversas matrizes coloridos, os vegetais, as transformações 

químicas (ossos calcificados) foram os primeiros pigmentos e possibilitaram ao 

homem pré-histórico o testemunho da sua passagem e o desejo de registrar a vida 

nas imagens criadas - seus símbolos. Também foi da terra que o homem extraiu um 

produto festivo capaz de ligar as moléculas coloridas. A medula dos ossos, as 
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gorduras, as resinas naturais, as substancias vegetais e a própria cal foram os 

primeiros aderentes... 

Com a matéria prima tirada da natureza o homem deixou sua história 

registrada através dos tempos, uma arte encontrada nas cavernas que foi 

preservada por milênios nas grutas pré-históricas e que se transformou nos 

primeiros museus da humanidade. 

Essa arte chamada pré-histórica e também conhecida como arte rupestre ou 

pintura rupestre, esse nome é dado por serem as representações pictóricas mais 

antigas datadas no período de 40.000 a.C. as pinturas eram feitas em abrigos de 

cavernas, nas paredes e tetos rochosos ou também em superfícies rochosas ao ar 

livre. 

As pinturas rupestres mais famosas são as cavernas de Altamira na Espanha 

e de Lascaux, na França que começaram a serem elaborados uns catorze mil anos 

antes de Cristo. 

A caverna de Altamira foi descoberta em 1879. Suas pinturas mostram bisões 

presos em armadilhas ou feridos. Os homens da pré-história acreditavam, que se 

eles desenhassem animais feridos ou mortos nas rochas, nos próximos dias, iriam 

ter sorte na caça. Por isso que a maioria das pinturas rupestres é de animais mortos. 

Existem várias cavernas pelo mundo, que demonstram a pintura rupestre, 

algumas delas são: 

Caverna de Altamira: quase uma centena de desenhos feitos á 14.000 anos, 

foram os primeiros desenhos descobertos, em 1868. Sua autenticidade, porém, 

reconhecida em 1902. A caverna fica situada a 30 km da cidade de Santander na 

Espanha na qual se conserva um dos conjuntos pictóricos mais importantes da Pré-

história. 

Caverna de LASCAUX: França, suas pinturas foram achadas há cerca de 

17.000 anos. A cor preta, por exemplo, contém carvão moído e dióxido de 

manganês. Foi descoberta em 1940, posteriormente fechada ao público a partir de 

1963, com o propósito de se preservar as pinturas. Suas paredes são ricamente 

decoradas com figuras de cavalos, cervos cabras, felinos e outros animais, cuja 

simbologia é desconhecida. 

Caverna de CHAUVET: França há ursos, panteras, cavalos, mamutes, 

hienas, dezenas de rinocerontes peludos e animais diversos, descoberta em 1994. 

Gruta de RODÉSIA: África, com mais de 40.000 anos. 
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Figura 1-Contorno de mão na caverna de Peche Merle, França. 

 

 

 

Figura 2- Pintura rupestre, mão em negativo. 
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Figura 3- Cavalos, c.15000-10000 a.C, Caverna de Lascaux. 

 
 

 

 

 

Figura 4- Pintura encontrada na caverna de Lascaux, França. 
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Figura 5- Pintura da caverna Lascaux, França. 

 

 

 

 

 

Figura 6- Pintura da caverna Altamira, Espanha. 
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Figura 7- Pintura da caverna Altamira, Espanha 

 
 

 

 

 

Figura 8- Bisão Pintura da caverna Altamira, Espanha 
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Figura 9- Animais pintura rupestre. 

 

 

 

 

Figura 10- Cavalos e mamutes, pintura rupestre 
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Figura 11- Rinocerontes, pinturas rupestres. 

 
 

Provavelmente foram soprados óxidos de ferro com o auxilio de um osso oco 

que servia como canudo sobre as mãos para formar as figuras vistas a cima das 

mãos. Esses registros resistiram ao tempo e ajudaram a decifrar e identificar grande 

parte dos pigmentos utilizados nas pinturas pré-históricas. 

Podemos perceber que nossa história foi registrada de forma simples com 

materiais artesanais muito bem feitos e pesquisados no passado, sendo que 

resistiram ao tempo e hoje são marca registradas da historia da arte. 

Infelizmente a industrialização em massa de tintas pinceis e suporte artístico 

tomou conta do mercado e atualmente são poucos os artistas ou professores que 

buscam técnicas artesanais para seus trabalhos. 

Olhando á nossa volta, constatamos que vivemos rodeados de uma enorme 

quantidade de objetos, seja em casa, no trabalho, na sala de aula ou nos mais 

diversos lugares. Se examinarmos esses objetos, verificaremos que todos eles 

foram feitos uma determinada finalidade. É o caso dos utensílios domésticos ou dos 

instrumentos de trabalho, como a máquina de escrever, a calculadora, o lápis, a 

régua, a luminária. Há, enfim, um grande número de coisas que facilitam nossa vida: 

no estudo, no trabalho, nos afazeres de casa, no lazer. 

Ao longo da história, homem sempre produziu ferramentas para facilitar seu 

trabalho ou para ajudá-lo a superar suas limitações físicas. A vara e o anzol, por 

exemplo, nada mais são do que o prolongamento do seu braço; o guindaste, por sua 
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vez, facilita o levantamento de pesos que não poderiam ser movidos apenas com a 

força muscular. 

Assim, o homem, um ser que facilmente seria vencido pelos elementos da 

natureza, produziu um sem-número de artefatos que lhe possibilitaram dominar e 

transformar o meio natural. 

Essa atitude de criar instrumentos e aperfeiçoá-los constantemente torna 

possível a compreensão do processo civilizatório pelo qual o homem vem passando 

desde que surgiu sobre a Terra. 

Em suas pinturas, o homem da caverna usava óxidos minerais, ossos 

carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Os elementos sólidos eram 

esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. Como pincel, com 

certeza, utilizaram inicialmente o dedo, mas há indícios de terem empregado 

também pincéis feitos de penas e pelos. 

Outra técnica era a das mãos em negativo. Após obter um pó colorido a partir 

da trituração de rochas, os artistas o sopravam, através de um canudo, sobre a mão 

pousada na parede da caverna. A região em volta da mão ficava colorida e a parte 

coberta, não. Assim, obtinha-se uma silhueta da mão, como num filme em negativo. 

Outro aspecto que chama a atenção de quem observa as pinturas rupestres, 

isto é, feitas em rochedos e paredes de cavernas, é a capacidade de seus criadores 

interpretarem a natureza. As imagens que representam animais temidos estão 

carregadas de traços que revelam força e movimento. Assim estão retratados os 

besuntes e outras feras. Mas nas imagens que representam renas e cavalos, os 

traços revelam leveza e fragilidade.  

A evolução artística no Paleolítico Superior dividiu-se em vários períodos: o 

Aurinhacacense e nele surgiu a técnica das mãos pintadas em negativo (arte 

parietal), onde se utilizou um pó colorido a partir de rochas trituradas, misturado com 

um elemento fixador, provavelmente a gordura animal, que é soprado por um 

canudo sobre a mão pousada na parede da caverna, obtendo-se assim o contorno 

da mão no meio da mancha colorida; surgiram gravações e incisões na parede (arte 

parietal); silhuetas, animais vistos de perfil e utilizavam a pintura monocromática. 

Supõe-se que após obter um pó colorido a partir da trituração de rochas, os 

artistas sopravam, através de um canudo, sobre a mão pousada na parede da 

caverna. A região em voltada mão ficava colorida e a parte coberta, não. Assim, 

obtinha-se uma silhueta da mão, como um filme em negativo. 
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Para fazer pinturas como essa, primeiramente o artista do Paleolítico obtinha 

um pó colorido a partir da trituração de rochas. Depois, por um canudo, soprava 

esse pó sobre a mão encostada na parede da caverna: a área em volta da mão 

ficava colorida; a parte coberta, não. Assim, ele obtinha a silhueta de uma mão, 

como no negativo de uma fotografia. 

As mãos pintadas foram advertidas, pela primeira vez, a 11 de 

Junho de 1906, pelo investigador Félix Renault. Foi declarada Monumento histórico 

francês em 1910. 

Consistiam em traços feitos nas paredes de argila das cavernas ou das mãos 

em negativo. Somente muito tempo depois de dominarem a técnica das mãos em 

negativo é que os artistas pré-históricos começaram a desenhar e pintar animais. 

Para se obtiver uma mão em negativo, os homens pré-históricos após obter um pó 

colorido a partir da trituração de rochas, os artistas sopravam, através de um 

canudo, sobre a mão pousada na parede na parede da caverna. A região em volta 

da mão ficava colorida e a parte coberta, não. Assim, obtinha-se uma silhueta da 

mão, como um filme em negativo. 

Umas das primeiras manifestações artísticas dos homens primitivos, foram as 

mãos em negativo, onde eles usavam carvão, sangue, ossos triturados e folhas de 

árvores como tinta e como pincel eles utilizavam os dedos e ou canudos feitos de 

galhos de árvores ocos, onde eles sopravam o carvão em cima das mãos e após 

retirar a mesma, ficavam a parte que não pegou o carvão ou outro pó colorido em 

branco (mão em negativo. 

A mão é a expressão da liberdade de ação do ser humano: ele faz com ela o 

que ele quer. 

Mão em negativo-feitas com argila no interior das cavernas começou a 

desenhar e pintar animais. O motivo era que através da pintura de animais, feita por 

caçadores, eles poderiam capturá-lo no momento de sua caça. 

Instrumentos- utilizava para fazer as pinturas óxidos minerais, osso, carvão, 

sangue de animais e vegetais e também o pó proveniente da trituração de pedras 

para fazer as mãos em negativo. 

Para se obter uma "mão em negativo", os homens pré-históricos após obter 

um pó colorido a partir da trituração de rochas, os artistas sopravam, através de um 

canudo, sobre a mão pousada na parede da caverna. A região em volta da mão 



26 
 

ficava colorida e a parte coberta, não. Assim, obtinha-se uma silhueta da mão, como 

um filme em negativo. 

Umas das primeiras manifestações artísticas dos homens primitivos foram as 

"Mãos em Negativo", onde eles usavam carvão, sangue, ossos triturados e folhas de 

árvores como tintas e como pincel eles utilizavam os dedos e/ou canudos feitos de 

galhos de árvores ocos, onde eles sopravam o carvão em cima das mãos e após 

retirar a mesma, ficava a parte que não pegou o carvão ou outro pó colorido, em 

branco (mão em negativo). 

A arte pré-histórica é o que podemos assemelhar com produção dita artística 

do homem ocidental dos dias de hoje feito pelos humanos pré-históricos.  

As primeiras expressões da arte eram muito simples. Consistiam em traços 

feitos nas paredes de argila das cavernas ou das "mãos em negativo". Somente 

muito tempo depois de dominarem a técnica das "mãos em negativo" é que os 

artistas pré-históricos começaram a desenhar e pintar animais. 

Para se obtiver uma "mão em negativo", os homens pré-históricos após obter 

um pó colorido a partir da trituração de rochas, os artistas sopravam, através de um 

canudo, sobre a mão pousada na parede da caverna.  

 

 
Figura 12- Mão de caverna 
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Dentre as pinturas rupestres destacam-se as chamadas mão em negativo. 

Para representar suas mãos nas paredes das cavernas, o artista pré-histórico 

produzia um pó colorido por meio da trituração de rochas. Depois, com auxílio de um 

canudo, soprava esse pó sobre a mão apoiada na parede. Assim ele criava uma 

silhueta da mão, como num filme em negativo. 

A mão humana representa um dos diferenciais em relação aos outros 

animais. Com a mão escrevemos, assinamos nosso nome. As mãos feitas na Arte 

Rupestre marcam uma presença: é como se os homens da Pré-História tivessem 

assinado, assinalado que estiveram ali. 

As artes estão associadas metodologias, técnicas, instrumentos e suportes 

que foram evoluindo através dos tempos. Na base das artes visuais está o 

mecanismo da visão, o cérebro e as mãos. 

É com a mão que fazemos os gestos de desenhar, pintar, esculpir, etc. Os 

instrumentos surgem então como objetos que fazem o prolongamento das mãos, 

facilitando a expressão das idéias. A artista usa flores e folhas para tingir vários tipos 

de papéis, descobrindo cores inusitadas e construindo desenhos com a técnica de 

colagem. 

As pinturas são, sobretudo numerosas mãos negativas realizadas com a 

técnica do estêncil, a silhueta inicial da figura é logo recheada de cor. São de cores 

vermelhas ocre, negras óxido de manganês, carvão vegetal, e, uma pelo menos; 

branca, talco. Em quase a metade das mãos só há uma falange sem contar o 

polegar, e o restante eram de mãos completas, o qual tem gerado inúmeras 

hipóteses para explicar a causa: doenças, congelamentos, amputações rituais. 

Atualmente numerosos investigadores preferem uma explicação de 

significado simbólico, de modo a que as diferentes imagens das mãos obter-se-iam 

dobrando uma ou mais falanges dos dedos. As mãos pertencem a indivíduos de 

ambos os sexos e a todos os trechos de idade, desde crianças a adultos. Pesquisas 

minuciosas mostram que as paredes e lugares onde se representaram mãos foram 

eleitos e preparados cuidadosamente. 

A mão em negativo é uma das mais antigas manifestações de arte 

conhecidas. Esta localizada nas paredes da caverna de Altamira na Espanha, e data 

do período paleolítico. Trata-se da imagem de uma mão colocada na parede sobre a 

qual foi cuspido óxido de ferro (água e terra vermelha). É como aqueles trabalhinhos 
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de Pré-escola, onde a criança põe a mão sobre uma folha de papel e com um 

canudinho sopra tinta sobre a mesma, gerando uma imagem "em negativo". 

A chamada arte pré-histórica é o que podemos assemelhar com produção dita 

artística do homem ocidental dos dias de hoje feito pelos humanos pré-históricos. 

As primeiras expressões da arte eram muito simples. Consistiam em traços 

feitos nas paredes de argila das cavernas ou das "mãos em negativo". Somente 

muito tempo depois de dominarem a técnica das "mãos em negativo" é que os 

artistas pré-históricos começaram a desenhar e pintar animais. 

Para se obtiver uma "mão em negativo", os homens pré-históricos após obter 

um pó colorido a partir da trituração de rochas, os artistas sopravam, através de um 

canudo, sobre a mão pousada na parede da caverna. A região em volta da mão 

ficava colorida e a parte coberta, não. Assim, obtinha-se uma silhueta da mão, como 

um filme em negativo. 

 

 
Figura 13- Mão de pintura e colorido 

 

À arte estão associadas metodologias, técnicas, instrumentos e suportes que 

foram evoluindo através dos tempos. Na base das artes visuais está o mecanismo 

da visão, o cérebro e as mãos. É com a mão que fazemos os gestos de desenhar, 

pintar, esculpir, etc. Os instrumentos surgem então como objetos que fazem o 

prolongamento das mãos, facilitando a expressão das idéias. Manipulados pelo 
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homem, os instrumentos fazem o registro das idéias, materializando visualmente o 

pensamento. 

Os materiais e suportes estão na base deste processo, pois são 

transformados através de instrumentos de acordo com metodologias e técnicas ao 

serviço das ideias criadoras. 

Os instrumentos artísticos vão desde o lápis ao computador, passando por 

uma infinidade de objetos que estão vocacionados para riscar, pintar, cortar, soldar, 

de acordo com os materiais e suportes a trabalhar. 

Os materiais associados às artes visuais são variadíssimos e vão desde os 

ligados ao domínio bidimensional do desenho e pintura, como riscadores, tintas, 

solventes, etc., aos ligados às técnicas de impressão como chapas, linóleos, 

madeiras e suportes variados - papéis, telas, acrílicos, vidros e outros, assim como 

os associados ao domínio tridimensional - barro, gesso, metais, madeira, etc. 

No séc. XX a noção de instrumento, material e suporte artístico alargou-se 

enormemente com a alteração e a integração de novos conceitos na arte. Assim, o 

próprio corpo humano é considerado "material" e "suporte". Objetos já existentes, 

que foram tirados do seu contexto habitual e integrados no domínio artístico, como 

os materiais "clássicos", cerâmica, madeira, metal, vidro, etc., foram usados durante 

séculos sem grandes alterações na sua composição. No nosso século passou-se à 

sua transformação por processos que são por vezes sofisticadíssimos, tornando-os 

quase irreconhecíveis. A integração de novas e revolucionárias ligas metálicas, a 

invenção de variadíssimas fibras compostas, a evolução de materiais compósitos, 

polímeros, etc. transformaram as matérias usadas em todos os sectores, 

inclusivamente na arte. 

 

2.2.2 Técnicas de pintura 

 

As técnicas de pintura podem estar associadas aos materiais que se utilizam 

para pintar e a como esses materiais são diluídos e aplicados. 

Podemos nomear, por exemplo, o desenho artístico, o pastel, a pintura a óleo, 

a aguare-la ou o acrílico, entre as várias técnicas de pintura mais conhecidas. 

Pretendemos oferecer aos artistas que nos visitam, um complemento aos 

conhecimentos adquiridos em escolas de arte, cursos de desenho ou livros de 

pintura, abordando algumas destas técnicas de pintura classicamente conhecidos. 
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2.2.3 Suportes de pintura 

 

Em pintura, suporte é qualquer superfície que recebe a tinta. A tela, a madeira 

e o metal, além do papel e da cartolina, são os suportes mais comuns. Existem 

também outras superfícies igualmente adequadas, como o gesso, o couro e a 

cerâmica. 

Muita usada pelos artistas medievais em obras de pequeno e médio porte, a 

madeira continua sendo o melhor suporte para a têmpera, embora seja também 

excelente para a pintura a óleo. 

Até o século XV, quando as telas começaram a ser usadas, muitas obras-

primas foram executadas sobre suportes de madeira. Hoje se utiliza a madeira 

compensada. 

O metal pode ser um bom suporte para algumas técnicas, sobretudo em 

obras de pequenas dimensões. A moderna pintura acrílica consegue ótimos 

resultados sobre superfícies metálicas, principalmente de cobre e zinco. 

 

2.2.4 Instrumentos de pintura 

 

Tudo o que se necessita para pintar a óleo é uma caixa ou estojo de pintor, 

um cavalete e uma tela. Dentro da caixa ficam as tintas a óleo e toda uma série de 

instrumentos e líquidos imprescindíveis. Vamos conhecer agora a utilidade de cada 

um dos materiais. 

O pincel é um dos instrumentos básicos do pintor de telas. Com o pincel se 

mesclam as cores e se pinta sobre a tela. Os pincéis mais adotados para a pintura 

em tela são os de cerda e os de pelo de marta ou camelo. Os pincéis para óleo são 

muito variados. Eis os diversos tipos de pincel que se encontram no mercado: pincel 

em forma de leque, pincel plano, pincel redondo e pincel língua-de-gato. Em breve 

dedicaremos um artigo especial, para falarmos exclusivamente de pincéis. 

As tintas a óleo são fabricadas em tubos de diversos tamanhos; os mais 

usados são os de 15 e 20 ml, que são os pequenos e os de 60 ml. Também existem 

tubos muito grandes de 200 ml. Para iniciar recomendamos um tubo branco de 60 

ml e as outras cores os tubos menores. Existem cerca de setenta cores distintas 

com seus nomes próprios e divulgados internacionalmente. Mas, mesmo dispondo 

de toda esta gama de cores, isto não é o bastante, pois em uma tela bem pintada 
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pode-se notar centenas de nuances distintas observadas pelo artista. Os pintores 

não dispõem de cores mescladas, de cinzas pálidas, amarelos claríssimos ou azuis 

transparentes, muito empregados na técnica da pintura. Estas cores o artista terá de 

extrair de sua palheta. 

A adequada conservação dos utensílios, a ordem na caixa de pintura e a boa 

manutenção da palheta são questões importantes para um pintor. Jornais velhos, 

papéis absorventes de cozinha e trapos de algodão são alguns dos materiais 

indispensáveis para a limpeza dos instrumentos de trabalho. Alguns artistas utilizam 

carvão para um esboço preliminar. Se você resolver usá-lo, procure não carregar no 

traço e retire o excesso batendo um pano limpo na tela antes de começar a pintar. 

 

2.2.5 O corpo como instrumento de pintura 

 

Lembra quando você fazia pintura a dedo quando criança? A artista Heather 

Hansen utiliza o corpo inteiro e cria pinturas incríveis apenas com o movimento do 

corpo. A série, intitula da EmptGestures (Gestos Vazios), chama atenção por não 

usar pincéis ou outras ferramentas. 

 

2.2.6 Francisco de goya, pintor surdo famoso 

 

Francisco José de Goya y Lucientes, é um dos três maiores mestres da 

pintura espanhola, ora conhecido como “Goya, o Turbulento”; ou “o Shakespeare do 

pincel”. Nasceu em Fuente de todos, Aragão, Espanha, em 30 de Março de 1746, e 

veio a falecer em Bordéus, na França, em 16 de abril de 1828. Filho de Gracia y 

Lucientes Salvador e José Benite de Goya y Franque, conhecido em sua cidade pela 

sua profissão de dourador na cidade de Fuente de todos, município de Saragoca. 

“Dê-me um pedaço de carvão e lhe farei um quadro, pois tudo na arte vem do 

sacrifício e da determinação” - Francisco de Goya. 

Iniciou-se no campo da pintura com 14 anos, na condição de aprendiz do 

pintor Don José Luzan y Martinez. Depois se transferiu para Madrid para estudar 

com outro mestre da pintura: Anton Raphael Mengs. 

Sua surdez é atribuída a uma doença desconhecida, que contraiu durante 

uma viagem que fez a Andaluzia, em 1792, que lhe deixou temporariamente 

paralítico, parcialmente, cega e totalmente surda. Viagem, aliás, que não havia sido 
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autorizada pela Corte, para a qual trabalhava. Aos poucos, sua vida mudaria. Goya 

deixou-se abater por uma tristeza profunda refletida em suas pinturas, onde as cores 

perderam suas clarezas, adquirindo um estilo mais livre e fortemente expressivo, o 

que não agradou em nada aos críticos e aos soberanos da época. 

Parcialmente recuperado, retornou a Madrid em 1793 e continuou a trabalhar 

como artista da Corte, mudando, porém, seus estilos de pintura. 

Seu último ano de vida passou pintando as paredes de sua Quinta Del Sordo, onde 

não retratava conflitos internos da Espanha durante o reinado de Fernando VII, mas 

sim a degradação de sua saúde física e mental. Morreu em 16 de abril de 1828 em 

Bordéus, França. 

Goya contraiu uma doença séria e desconhecida, transmitida por um amigo, 

ficando temporariamente paralítico parcialmente cego e totalmente surdo. 

Goya nasceu em Fuende todos, Aragão, Espanha, em 1746, filho de José 

Benito de Goya y Franque e de Gracia y Lucientes Salvador. Passou sua infância 

em Fuende todos, onde sua família morava em uma casa com o brasão da família 

de sua mãe. O pai ganhava a vida como dourador. Em 1749, a família comprou uma 

casa na cidade de Zaragoza e alguns anos mais tarde mudou-se para lá. Goya 

frequentou a Escuelas Pias, onde fez uma estreita amizade com Martin Zapater, 

sendo sua correspondência ao longo dos anos considerada uma valiosa fonte para 

as biografias de Goya. Aos 14 anos, entrou para a aprendizagem com o pintor Don 

José Luzan y Martinez. Como era costume na época, começou fazendo cópias de 

pinturas de vários mestres. 

Aos dezessete anos, transferiu-se para Madrid, onde estudou com Anton 

Raphael Mengs, um pintor que era popular na realeza espanhola. Entrou em choque 

com seu mestre e seus exames foram insatisfatórios. Tentou por duas vezes, uma 

em 1763 e outra em 1766, entrar para a Academia de Belas Artes, sendo rejeitado 

em ambas as tentativas. Os biógrafos atribuem a Goya todo o tipo de aventuras nos 

anos que se seguiram, como a de ter-se tornado toureiro em Roma e ter-se 

envolvido em inúmeras aventuras amorosas. 

No final de 1771, inscreveu-se em concurso da Academia de Belas Artes de 

Parma, recebendo uma menção honrosa e sua primeira encomenda: o afresco na 

Igreja Nossa Senhora do Pilar, em Saragoça. A partir daí, seguiram-se encomendas 

para o Palácio de Sobradiel e o Monastério Aula Dei. Entre os anos de 1773 e 1774 
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foram executadas, provavelmente, as últimas pinturas desse período em que esteve 

em Saragoça. 

Goya se casou com Josefa Bayeu, irmã dos artistas Francisco e Ramon 

Bayeu. Enquanto esteve em Madrid, trabalhou para várias fábricas, fazendo 

desenhos para tapeçarias. São desse período os desenhos que ganharam fama, 

com reprodução de cenas folclóricas e de paisagens. Contudo, ele não era um 

artista interessado em paisagens e o fundo de suas obras mostra o pouco interesse 

que ele tinha por elas. 

Depois de estabelecido em Madrid, começou a pintar retratos. O mais antigo 

que se conhece data de 1774, sendo que no ano de 1778 fez nada menos do que 

quatorze retratos. 

No ano de 1780, entrou para a Academia de San Fernando e apresentou a 

obra “La Crucificada”. Nessa pintura, Goya seguiu as regras acadêmicas, provando 

que era um mestre do estilo convencional. Em 1785, começou a receber 

encomendas da aristocracia. A primeira encomenda foi para o “Festival Folclórico” 

do dia de Santo Isidoro. No mesmo ano, executou o primeiro retrato de um membro 

da nobreza, a Duquesa de Osuna. Em 25 de abril de 1785, depois da morte de 

Carlos III e da coroação de Carlos IV, foi nomeado “Primeiro Pintor da Câmara do 

Rei”, tornando-se o pintor oficial do monarca e sua família. Em 1790, pintou um de 

seus auto-retratos. 

Em 1792, numa viagem a Andaluzia, contraiu uma doença séria e 

desconhecida, transmitida por seu amigo Sebastián Martínez, ficando 

temporariamente paralítico parcialmente cego e totalmente surdo. Com a doença, 

perdeu sua vivacidade, seu dinamismo, sua autoconfiança. A alegria desapareceu 

lentamente de suas pinturas, as cores se tornaram mais escuras e seu modo de 

pintar ficou mais livre e expressivo. Parcialmente recuperado, retornou a Madrid no 

verão de 1793 e continuou a trabalhar como artista da Corte, porém buscou outras 

inspirações para expressar sua fantasia e invenção sem limite, o que as obras sob 

encomenda não lhe permitiam. 

Devido à doença, Goya passou a não ter mais muito respeito pela 

aristocracia, expondo nas suas pinturas as verdadeiras identidades e as fraquezas 

dos modelos. Um exemplo é o retrato do rei Fernando VII da Espanha. Seus retratos 

deste período mostram, todavia, a sua fascinação pelas mulheres e pelas crianças, 

não igualada por nenhum outro artista, com a possível exceção de Renoir. Dois 
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retratos de mulheres, executados nessa época, mostram claramente essa qualidade: 

“Doña Antonia Zarate”, orgulhosa, ereta, coquete e algo triste; e a “Condesa de 

Chinchón”, o mais terno de seus retratos de mulheres, no qual o rosto infantil e a 

postura frágil dos ombros contrastam com o traje elegantemente pintado. Estes 

retratos foram como um último adeus às alegrias da vida, porque pouco depois Goya 

se exilou em sua Quinta discordo, em Madrid. As guerras napoleônicas vieram e se 

foram, e os horrores sofridos pelos espanhóis deixaram um Goya amargo, 

transformando a sua arte em um ataque contra a conduta insana dos seres 

humanos, passando a retratar a falta de sentido do sofrimento humano, tanto injusto 

como não merecido. 

Entre os anos de 1810 e 1814, produziu sua famosa série de pinturas “Los 

Desastres de la Guerra” e suas duas obras primas “El Segundo de Mayo 1808″ e “El 

Tercero de Mayo 1808″ (também conhecido como “Los fusilamientosenlamontañadel 

Príncipe Pío” ou “Los fusilamientosdeltres de mayo”). Estas pinturas demonstram um 

uso de cores extremamente poderoso e expressivo. Pela primeira vez, a guerra foi 

descrita como fútil e sem glória, e pela primeira vez não havia heróis, somente 

assassinos e mortos. 

Em 1821, a Inquisição abriu um processo contra Goya por considerar 

obscenas as suas “Majas”, mas o pintor conseguiu livrar-se, sendo-lhe restituída a 

função de “Primeiro Pintor da Câmara”. 

Durante a última parte de sua vida, Goya cobriu as paredes de sua Quinta 

discordo com as famosas “pinturas negras”, as últimas e mais misteriosas de seu 

gênio atormentado, como “Saturno devorando a unhijo” (1815) que se encontra 

atualmente no Museu do Prado. Esta pintura constitui uma referência aos conflitos 

internos de Espanha, durante o reinado absolutista de Fernando VII, mas será 

também um reflexo da degradação da sua saúde física e mental. 

Em 1824, Goya se exilou em Bordeaux, França, vindo a morrer quatro anos 

depois naquela cidade 

 

2.2.7 Arte contemporânea 

 

O Ensino da arte escolar, da produção contemporânea e relação com a Arte 

Contemporânea na escola no cenário artístico e com a realidade no Ensino da Arte 
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se deve linguagens e conceitos a compreensão parte dos alunos do ensino médio 

que sobre arte dos materiais das linguagens. 

O encontro e a compreensão dos alunos para com a Arte Contemporânea os 

trabalhar no sentido de propiciar que alunos de ensino médio de obras e artistas 

para o que será mostrado e trabalhado como obra artística contemporânea nas 

aulas de arte. 

As Artes Visuais e linguagens com objetivos e conceitos próprios, segundo 

alguns autores, o Archer (2001) os suportes os materiais de exposição no próprio de 

apreende arte para compreender a Arte. 

A existência de movimentos e caracterizem uma determinada produção na 

Arte Moderna apenas algumas pesquisa a própria natureza da arte com algumas 

estruturas no contexto da produção artística da época do mundo da arte no 

reconhecimento do objeto na obra de arte na arte contemporânea de Duchamp e 

alguns artísticas para a pintura (o quadro de cavalete) o instrumentos do que 

entendemos por Arte Contemporânea de algumas novas linguagens de suportes e 

linguagens na comunicação, das novas tecnologias movimentos ou grupo da 

produção individualizada por parte do artista e o conhecimento para realizar uma 

obra artística em conhecimento sobre (arquitetura, pintura, escultura, desenho) e 

seu trabalho como artista e obra-de-arte. 

A Arte Contemporânea que algumas dos professores em sala de aula a Arte 

Contemporânea e utiliza cada vez mais de objetos, da realidade vivida em trabalhar 

a arte contemporânea na escola, também responsável pela formação de conceitos e 

representações sobre uma obra artística e sobre a arte. 

Entendemos que ao longo do tempo histórico, as Artes Visuais se 

manifestaram por meio de diversas vanguardas e linguagens com objetivos e 

conceitos próprios, dependendo do contexto na qual se inseria. Porém, a partir da 

década de 60, segundo alguns autores, como Archer (2001), Cauquelin (2005) e 

Millet (1997), os artistas procuram questionar os suportes, os materiais, os espaços 

de exposição, gerando conflitos e polêmicas. 

Em detrimento disso, a Arte Contemporânea que permeia nossa realidade, se 

mescla cada vez mais na dinâmica da vida cotidiana, a tal ponto de se apropriar de 

referências banais e próximas do nosso contexto, causando estranhamento para um 

público que se depara com o objeto artístico dentro ou fora dos museus, estes, 
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acostumados a fruir/ler aquilo que tenha um conteúdo entendível/traduzível para 

seus olhos. 

A Arte Contemporânea seria “a arte do agora, a arte que se manifesta no 

mesmo momento e no próprio momento em que o público a percebe” (CAUQUELIN, 

s/d, p.6), no entanto para, de fato, apreender a arte como contemporânea, nos 

faltam alguns ‘critérios’ que seriam “distinções que isolarão o conjunto dito 

contemporâneo da totalidade das produções artísticas” (Ibidem, p. 7). Esses 

‘critérios’, para a mesma autora, não podem ser encontrados apenas num único 

conteúdo das obras tais como forma, temática, composição, no emprego de tal 

material, nem a sua inserção em movimentos ditos de vanguarda.  Contudo, na 

realidade em que vivemos o contemporâneo, o moderno e o acadêmico coexistem 

no contexto artístico atual (JIMENEZ, 2003). Somado a esse fato, muitos artistas 

expõem sua intimidade, histórias e vivências, como referência estética ou conceitual 

em suas poéticas, na tentativa de resgatar e compreender, muitas vezes, sua 

identidade. Pela ausência de grupos e movimentos de vanguarda em nosso tempo, 

Canton (2000) sugere algumas tendências na produção artística contemporânea que 

abrangem discursos sobre a fragilidade e estranhezas do corpo, a identidade, a 

abordagem constante das sutis fronteiras entre os espaços públicos e privados, o 

contexto urbano, a diversidade cultural, de gênero, o uso de aparatos tecnológicos e 

digitais em nossas vidas e a memória dentro dos questionamentos freqüentes de 

alguns artistas. Essas tendências não podem ser vistas como possíveis parâmetros 

definidos para compreender a Arte Contemporânea, ou seja, nesse contexto, não 

podemos afirmar a existência de movimentos definidos que orientem e caracterizem 

uma determinada produção, como ocorria freqüentemente na Arte Moderna, apenas 

algumas pesquisas freqüentes ou tendências que circulam pela esfera artística. 

De acordo com Cauquelin (2005, p. 32), a Arte Moderna situa-se por volta de 

1860 e, “com efeito, o fim do século XIX registra o recuo da hegemonia da 

Academia, instituição destinada a gerir a carreira dos artistas”. A Arte Moderna 

veiculava o repúdio à estética acadêmica, além da estética do Romantismo e do 

Realismo, ou ainda, as produções pautadas nos antigos cânones do Renascimento 

cujas obras constituíam-se geralmente, de retratos dos membros da realeza papal 

ou burguesa da época. 
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O que legitima um objeto qualquer como “obra de arte”, na maioria dos casos, 

é o contexto em que a obra se encontra, ou seja, museus e galerias. Estes fazem 

parte do chamado sistema das artes, ou seja, “o produtor, o comprador - o 

colecionador, ou aficionado – passando pelos críticos, os conservadores, as 

instituições, museus, Estados, etc” (CAUQUELIN, s/d, p. 10). 

No Ensino da Arte, é de suma importância enfatizar as tendências e 

manifestações artísticas contemporâneas e suas implicações na educação cultural 

dos alunos, não devendo ser compreendida como uma questão de ‘modismo’ na 

prática pedagógica do professor. A Arte Contemporânea, quando trabalhada na 

escola, é abordada brevemente, evidenciando uma maior atenção para as remotas 

manifestações e obras que já estão legitimadas e consagradas dentro da História da 

Arte. 

 
Concordamos com o fato de que a arte e as atividades artísticas contribuem 
para o desenvolvimento de algumas competências que expandem a 
capacidade de dizer mais e melhor sobre o universo pessoal do aluno e 
sobre o mundo. Por isso, a disciplina de Artes deve ser encarada como uma 
área de conhecimento comprometida com a formação cultural dos mesmos, 
não apenas como um momento de lazer e diversão, tendo em vista que 
“atualmente, a abordagem mais contemporânea de Arte/Educação, na qual 
estamos mergulhados no Brasil, é a associada ao desenvolvimento 
cognitivo” (BARBOSA, 2005, p. 17). 
 

Compreendemos que o conceito de arte se modificou ao longo do tempo e as 

obras de arte (dentro das linguagens das Artes Visuais) geralmente são 

apresentadas com um manual de instruções, exigindo que o espectador perceba e 

compreenda a obra através dos sentidos e principalmente, do intelecto. 

Ao pontuar e analisar algumas dessas pesquisas da esfera artística 

contemporânea propõe-se dar maior abertura às novas e diversificadas experiências 

estéticas por parte do aluno, cujo olhar, geralmente está ‘educado’ para ver apenas 

obras, artistas e linguagens tradicionais (nem por isso menos importante). E assim, 

possam compreender como determinados artistas se apropriam do espaço urbano, 

de objetos do cotidiano, de discussões acerca da pluralidade cultural, como se 

configura a poética desses artistas, seus processos criativos, propósitos dos 

trabalhos e ainda, verificar de que forma a arte pode estar inserida no cotidiano 

desses alunos. 

A Arte Contemporânea consiste ainda num enigma ou é vista como tal porque 

geralmente encontramos algumas resistências por parte dos professores em abordá-

la em sala de aula. Isso se deve pelo fato de que a Arte Contemporânea se utiliza 
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cada vez mais de objetos, espaços e ações cotidianas tornando-se muito próxima da 

realidade vivida, onde se questiona atualmente o que é arte ou quando ela acontece. 

(COCCHIARALE, 2006). Talvez por este fato, torna-se um desafio para o educador 

produzir, juntamente com seus alunos, sentidos para aquilo que é produzido e 

legitimado na esfera artística. Outro dado importante deve-se a insegurança e ao 

pouco preparo do docente em trabalhar a arte contemporânea na escola. 

O professor em formação inicial compreende e significa a importância de 

trabalhar Arte Contemporânea na escola quando percebe que esta temática requer 

dele revisões de encaminhamentos que não cristalizem a arte a operações 

imediatistas e reducionistas, e sim empreendam a tarefa de desmontar sua 

construção e apontar suas conexões e cumplicidades. 

Arte Contemporânea no Ensino da Arte reverberou em muitas contribuições e 

experiências diversificadas para o professor e para o aluno, além de desafiar e 

inquietar a própria forma de ver, pensar e trabalhar a própria arte. Acreditamos que 

esta temática deva ser cada vez mais abordada dentro das escolas, contribuindo 

para a construção de um repertório mais amplo de imagens e conceitos dos alunos 

sobre arte, possibilitando ainda, a formação de uma postura mais atenta e flexível às 

diversas manifestações culturais e artísticas do momento. Tendo em vista o que nos 

diz Nardin&Ferraroapud Ferreira (2001, p. 184), 

 

2.2.8 Heather hansen 

 

A artista de New Orleans, Heather Hansen, usa seu próprio corpo para criar 

suas magníficas obras. Em uma espécie de dança, ela se movimenta em uma 

grande tela e usa carvão para criar, aos poucos, um desenho. 

De acordo com ela, o objetivo é alinhar a batida de seu coração com a batida 

do universo. 

O desenho vai ganhando vida e se torna em algo realmente surpreendente. 

Abaixo você confere uma sequência de fotos que retrata o trabalho da artista. 
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2.2.8.1 Trabalhos da artista 

 

 
Figura 14- Heather Hansen criando sua obra. 
 
 
 
 

 
Figura 15- Seguida, ela estica seu corpo em cima da tela… e algo incrível começa ganhar 
forma. 
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Figura 16- Desenhando com o corpo – os desenhos orgânicos de Heather Hansen. 
 
 
 

 
Figura 17- Heather Hansen criando com o corpo. 
 

 

Mais importantes, isso nos mostra que mesmo quando não somos tão 

perfeitos como a sociedade gostaria. 

Heather Hansen, artista versátil de Nova Orleans, entrega o corpo à tela 

numa dança coreografada e harmoniosa, que vai deixando o seu registo pelo traço 

de carvão. No final o resultado é surpreendente, mas é no processo que reside 
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grande parte da magia. Os desenhos de Heather são uma fusão que emerge do seu 

amor pelas artes visuais e pela dança. Os padrões simétricos que surgem do seu 

processo criativo poderiam ser reminiscência educadora de qualquer teste de 

Rorschach ou poderiam tratar-se, talvez, dos ciclos da natureza. De um modo, ou de 

outro, a sua expressão é belíssima e de uma sensibilidade inspiradora. 

Segundo a artista: o objetivo é alinhar a batida do seu coração com a batida 

do universo. 

 

 
Figura 18- Bryan Tarnowski e Spencer Hansen. 
 

O século XXI é o da criatividade. Mas onde muitos erram é em achar que ela 

está ligada apenas à arte. Não. Criatividade envolve o poder de englobar 

informações paralelas ao seu campo de trabalho – seja ele qual for – podendo, 

assim, encontrar novas soluções e ideias inovadoras. Mas claro, sendo esta parte da 

definição de criatividade, fica óbvio o porquê de ela ser essencial às atividades 

artísticas. 

Por a mente humana foi projetada pela natureza para ser tão grande quanto a 

própria. Desenvolvendo-a para este propósito e em equilíbrio com sua criadora, 

surgem artistas como Heather Hansen, que saem da bolha do “faça isso OU aquilo” 

para fazerem tudo: Heather é pintora, desenhista, escultora, designer de produção, 

dançarina e performer. 

Em seu projeto Emptied Gestures, ela junta duas das mais puras expressões 

artísticas: o desempenho e o expressionismo abstrato. 
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O resultado é denominado desenho cinético. Com uma tela em branco, um 

pedaço de carvão nas mãos e uma profunda conexão espiritual com o meio, ela 

coreografa seus movimentos, culminando em fantásticos desenhos simétricos, 

porém, intuitivos. E o que se passa em sua cabeça durante a apresentação? 

Heather mesmo responde: ela procura sincronizar seus batimentos cardíacos com o 

ritmo do universo. 

 

 
Figura 19- Heather tem uma profunda conexão espiritual com seu trabalho 
 

 
Figura 20- Mesmo feitas com preto e branco, a arte de Heather nos convida a explorar as áreas 
cinza que conectam nossas mentes e corpos. 
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Heather Hansen, artista visual de Nova Orleans, combina desempenho e 

desenho usando o corpo como ferramenta de impressão sobre o papel. Hansen 

substitui os tradicionais pincéis pelo seu próprio corpo, descendo ao chão e fazendo 

o trabalho sujo conforme manipula o carvão e pastéis. 

A obra multifacetada, EmptiedGestures, é documentada passo-a-passo pelo 

fotógrafo Bryan Tarnowski, que captura a dança da artista sobre o papel, além do 

seu corpo escurecido pelo material que é arrastado e borrado. A artista literalmente 

esvazia seus gestos, deixando uma espécie de diagrama de uma dança no papel. 

Hansen visa aprofundar o desenvolvimento da técnica da actionpainting, 

fundada por Jackson Pollock e proliferada por todo o século XX; a artista busca 

maneiras de carregar diretamente seus movimentos para o papel, organicamente e 

sem usar nada mais além de si mesma para obter o resultado desejado. 

 

 
Figura 21- Heather Hansen após a conclusão de mais uma peça 
 

2.2.9 Hansen e Pollock 

 

A Pollock, ao pintar a tela, ele pintava-se a si mesmo e a seus sentimentos. 

Deixava impressa uma marca que apenas ele poderia deixar e, em seguida, 

distanciava-se da tela e podia observar o homem que lá ficou impresso. Assim como 

acontece no trabalho de Hansen, ficamos diante do vislumbre de um gesto que 

contém tudo aquilo que nos é apresentado, criando um mistério sobre como o artista 

atingiu aquele resultado. 
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Tecnicamente, EmptiedGestures poderia tratar-se de um plágio conceptual da 

técnica inaugurada por Pollock. No entanto, a imitação, neste caso, em nível da 

história da arte, deve ser tratada como natural. Assim como seria estranho ouvir 

dizer que Rafael Sânzio, numa fase mais avançada de sua carreira, plagiou a 

anatomia vigorosa de Miguel Ângelo, é igualmente estranho afirmar que Heather 

Hansen plagiou a técnica e a atitude de Pollock diante da arte. 

No entanto, ainda que casos como o de Rehberger e Bridget Riley, exposto 

no sejam levados a Justiça e tenham seus desfechos decididos por um tribunal, 

mais tarde, a História da Arte certamente encarregar-se-ia de atribuir os devidos 

créditos. 

 

2.2.10 Hansen e a Arte Contemporânea 

 

Esta diversificação é muito positiva por um lado, como parece provar ser o 

caso de Heather Hansen. No entanto, a quantidade acaba por não refletir qualidade, 

ocasionando uma perda de credibilidade generalizada, talvez pelo fato de algumas 

obras estiver tão fechada em seus próprios conceitos e ideias que se tornam 

praticamente impenetráveis pelo espectador comum. 

Antes da modernidade, a Verdade da arte estava na Natureza, e talvez nos 

dias de hoje ainda esteja, no entanto, algumas mensagens artísticas podem acabar 

por materializar-se de maneira demasiado confusa. E enquanto um olhar mais crítico 

possa acabar por considerar esta arte uma falsa arte, para o público em geral, a arte 

simplesmente perde seu valor. 

Por vezes, é necessário esvaziamo-nos, assim como Hansen esvazia seus 

gestos no papel e, inspirando-nos ou não naqueles que nos precederam, mas sem 

perder o traçado do nosso caminhar, criar com o mistério de quem deixa marcas o 

suficiente para que sejamos capazes de entender de onde viemos e mistério o 

suficiente para permanecermos genuínos e inovadores. 

 

2.3 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

O trabalho se desenvolveu em forma de oficinas conforme relatado abaixo: 
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A prática de estagio desenvolveu-se no projeto social portal do futuro da 

entidade Aceias na Caçador-sc. 

Onde atualmente atende 10 alunos em período alternado, manhã e tarde. 

4 Educadores, 1 servente e merendeira, 1 assistente social e 1 psicóloga. 

Este projeto este situado no centro de cidade. 

A Proposta de trabalho aplicado ao grupo de crianças e configurou a 

materialização da Técnica “corpo como instrumento pictórico” 

 

2.3.1 Oficina 1 

 

1) Momento 

 

Dia 27/10/14, segunda-feira 

 

Começar na sala de aula lugar grande que eu organização primeiro o vídeo 

da Heather Hansen, mostrar os alunos assistir o vídeo pronto. 

Depois eu explicar a artista sobre que a Heather Hansen é criar diferente usar 

o carvão papel grande branco. 

Materiais para sala lugar grande melhor para sala, usar material papel grande 

o com branco, também o carvão. 

Primeiramente eu criar mostrar como fazer obra da artista Heather Hansen 

alunos ver. 

Usar roupa preta e velha livre criar movimentos. 

A metodologia adotada carvão papel grande branco foi incrível, as fazer criar 

o carvão para com papel grande branco porque usa carvão foi muito sujo mas que 

melhor roupa velha fácil fazer criar diferente foi muito bom jeito alegria crianças 

estavam felizes, apesar da sujeira (carvão) todos queriam participar estar envolvidos 

com a atividade de movimento com o corpo. 
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Figura 22- Giseli, (ministrante) mostrando a atividade 
 

 

 

 
Figura 23- Mostrando movimentos diferente. 
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Figura 24- Criando e descobrindo com o corpo. 
 

 

 

 
Figura 25- Finalizando a obra. 
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Figura 26- Obra concluída 
 

 

2) Momento 

 

Dia 28/10/14, terça-feira 

 

Começar professora irá que ensinar como fazer seu próprio corpo usar carvão 

papel branco. 

Professora dar materiais, carvão aos alunos curiosos, interessados em 

realizar atividades criar diferente referente artista Heather Hansen. 

Alunos começar fazer criar alguns inseguros outra facilidade em se expressar 

através do corpo. 
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Figura 27- Aluna criando. 
 

 

 
Figura 28- Aluna criando 
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Figura 29- Aluna movimento diferente fazer. 
 

 

Aluno relatou atividade muito prazerosa sujar corpo, mas oportunidade de 

expressar corpo livre. 

 

3) Momento 

 

Dia 29/10/14, quarta-feira 

 

Na aula começar professora irá explicar como faz para corpo diferente é criar 

ideia para os alunos. 

Como fazer o seu próprio corpo para expressão o carvão como material criar 

ideia diferente. 

Sala lugar grande bem um cada aluno faz para usa material pardo grande 

bem o com branco, carvão. 

Professora dar materiais, carvão os alunos curiosos atividades mais criar 

diferente o corpo para carvão com as mãos. 

Alunos livres criar corpo. 
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Figura 30- Criar o carvão (alunos) 
 

 

 
Figura 31- Criar flores (alunos) 
 

 

Relato alunos atividade divertida, expressar corpo sem medo de errar. 
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4) Momento 

 

Dia 30/10/14, quinta-feira 

 

Na sala de aula que ensinar os alunos. Como fazer o corpo para movimento o 

criar idéia diferente agora vamos fazer tinta guache. 

Materiais para sala lugar grandes bem um cada aluno faz para usa material 

pardo grande bem o com branco, criar tinta guache cor laranja claro. 

Professora dar materiais, carvão os alunos curiosos atividades mais legais o 

criar diferente. 

Alunos começar fazer criar o movimento com carvão que criar é legal. 

Aluno tem vontade faz o seu próprio do carvão para criar cor laranja que criar 

diferente foi muito legal. 

 

 
Figura 32- Tinta guache com usar esponja 
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Figura 33- Aluno tentar criar o cor. 
 

 

 
Figura 34- Aluno como descobrindo para sombra com cores. 
 

Foi bom legal e divertido a sua aula gostei muito do jeito de pintura foi uma 

das melhores aulas. 
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5)  Momento 

 

Dia 31/10/14, OUTUBRO, SEXTA-FEIRA 

 

Na sala de aula que eu organização para mostrar os alunos. Como fazer o 

corpo para expressão o carvão. 

Materiais para usa carvão, papel branco, sala lugar grandes bem um cada 

aluno faz para usa material pardo grande branco, criar. 

Professora dar materiais, carvão os alunos curiosos atividades ao criar 

diferente do artista Heather Hansen. 

Aluna está vontade que criar o carvão porque é criar diferente como branco 

com preto o brilho. 

 

 
Figura 35- Aluna, que ela começou faz o carvão que jeito feliz. 
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Figura 36- Ela está que pensa criar o carvão forte bem 
 

 

 
Figura 37- Ela vai conseguir que o carvão. 
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Figura 38- Ela que tentar criar diferente o carvão. 
 

 

Achei muito interessante mesmo com dificuldade de movimentar-me. Pois não 

Sou tão ágil e nem nova. 

 

 

6) Momento 

 

DIA 03/11/14, NOVEMBRO, SEGUNDA-FEIRA. 

 

Na sala de aula que professora explicar os alunos. Como fazer o corpo para 

movimento o carvão, tinta guache pode criar expressão o corpo do carvão. 

Sala lugar grandes cada aluno faz para usa material pardo grande branco, 

criar tinta guache. 
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Figura 39- Criar o forte com flor. 
 

 

 

 
Figura 40- Tentar faz com o carvão mais 
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Figura 41- Aluno mostrar o carvão que difícil. 
 

 

Disse legal e divertido porque a gente que bastante. 

 

7)  Momento 

 

Dia 04/11/14, NOVEMBRO, TERÇA-FEIRA 

 

Na sala de aula que eu organização para mostrar os alunos. Como fazer o 

corpo para movimento o carvão criar idéia diferente. 

Materiais para sala lugar grandes bem um cada aluno faz para usa material 

pardo grande bem o com branco, criar tinta guache. 

Professora dar para materiais, carvão os alunos curiosos atividades mais 

legais o criar diferente do artista Heather Hansen. 

Como fazer o movimento corpo seu próprio usa carvão que criar como 

desenho o instrumento. 

Aluno tem que vontade que criar para desenho o carvão porque é importante 

foi criar do Heather Hansen a próprio na arte contemporânea e o carvão. 
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Figura 42- Aluno faz o criar usa carvão é 
 
 

 
Figura 43- Criar o desenho livre. 
 

 

Achei legal, foi bem, legal, um bom trabalho. 

 



60 
 

8) Momento 

 

Dia 05/11/14 

 

Na sala de aula que eu organização para mostrar os alunos. Como fazer o 

corpo para movimento o carvão criar ideia diferente. 

Materiais para sala lugar grandes bem um cada aluno faz para usa material 

pardo grande bem o com branco, criar tinta guache. 

Professora dar para materiais, carvão os alunos curiosos atividades mais 

legais o criar diferente do artista Heather Hansen. 

 

 

 
Figura 44- Aluno ta faz a cor porque é criar importante, ele calma desenho a cor azul. 
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Figura 45- De novo criar o azul do ele está feliz porque criar livre. 
 

 
Eu adorei foi bem legal e divertido e engraçado e a gente riu bastante. 

 

9) Momento 

 

Dia 06/11/14, NOVEMBRO, QUINTA-FEIRA 

 

Na sala de aula que eu organização para mostrar os alunos. Como fazer o 

corpo para movimento o carvão criar ideia diferente. 

Materiais para sala lugar grandes bem um cada aluno faz para usa material 

pardo grande bem o com branco, criar tinta guache. 

Professora dar para materiais, carvão os alunos curiosos atividades mais 

legais o criar diferente do artista Heather Hansen. 
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Figura 46- Desenho com o carvão 
 

 

10)  Momento 

 

Dia 07/11/14, NOVEMBRO, SEXTA-FEIRA. 

 

Na sala de aula que eu organização para mostrar os alunos. Como fazer o 

corpo para movimento o carvão criar ideia diferente. 

Materiais para sala lugar grandes bem um cada aluno faz para usa material 

pardo grande bem o com branco, criar tinta guache. 

Professora dar para materiais, carvão os alunos curiosos atividades mais 

legais o criar diferente do artista Heather Hansen. 
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Figura 47- Aluna está criar as cores. 
 
 
 

 
Figura 48- Ela conseguir longe para pintura. 
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Figura 49- Ela está pensa que criar. 
 
 
 
 

 
Figura 50- Ela está lado o criar cores. 
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Figura 51- Ela esta com ponto 
 

 

 
Figura 52- Criar o azul com tinta guache. 
 

 

  



66 
 

11) Momento 

 

Dia 10/11/14, NOVEMBRO, SEGUNDA-FEIRA 

 

Na sala de aula que eu organização para mostrar os alunos. Como fazer o 

corpo para movimento o carvão criar ideia diferente. 

Materiais para sala lugar grandes bem um cada aluno faz para usa material 

papel grande branco, criar para tinta guache. 

Professora dar materiais, carvão os alunos curiosos atividades o criar 

diferente do artista Heather Hansen. 

 

 

 
Figura 53- Alunas faz criar ideia que sentiu feliz porque criar. 
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Figura 54- Pratica criar cores 
 

 

 
Figura 55- Alunas faz criar cor diferente 
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Figura 56- Alunas jeito diferente o corpo criar. 
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3 APRESENTAÇÃO ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADO 

 

O presente trabalho, com o tema: A mão enquanto instrumento e registro de 

impressões enalteceu a interatividade com a técnica explorada pela artista 

americana Heather Hansen e a vivência a Arte na dimensão do ato de criar e 

produzir mediante os sentimentos internos e que estão ao seu entorno, permitindo 

acessar a liberdade de expressão. 

A materialização da Arte traz ao desenvolvimento da criança e do 

Adolescente a manifestação da criatividade, superação das dificuldades, interagir 

com o universo da pluralidade cultural, ampliando o conhecimento sociocultural, 

visualizando a Arte nos princípios da coletividade, respeitando as particularidades de 

cada ser humano em sua evolução com as relações da Arte Contemporânea. 

A contextualização das Artes Visuais no cotidiano da criança e do 

Adolescente condiz em elementos concretos e abstratos, solidificando a 

interpretação da Arte mediante a manifestação de opiniões diferenciadas, a partir do 

seu contento de vida. 

Participar da proposta artística foi uma experiência única. Diferente de um 

desenho comum onde a amplitude do traço esta limitado só alongamento da mão o 

do banco, nesta expendendo o corpo com um todo desenha, os traços ficam 

ampliados e ao repetirmos os movimentos, realizamos gráficos em sequencias, 

formando desenhos abstratos e isso talvez seja o melhor da experiência, a repetia 

formando o abstrato. 

Enquanto resultado trouxe, superação, descobrimento de habilidades, 

desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina, criatividade e liberdade de 

expressão. 

O trabalho foi apresentado, alunos atenção como pode criar com o corpo, 

explicando aluno sempre criar livremente não copia. 

Relato de alunos depois da pratica foi prazeroso conhecer artista Heather 

Hansen. 

A dinâmica apresentada, forma trabalho interessante, material carvão, tinta 

guache teve resultados positivos. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Concluímos que o trabalho através da oportunidade de materializar a teórico e 

a prática, potencializando a operacionalização da arte em suas, múltiplas 

expressões, identificando a importância da instrumentalidade da arte na formação da 

identidade do ser humano e em especial ao desenvolvimento intelectual, emocional 

e comportamental da criança. Assim permitindo que a criança tenha o acesso à 

cultural, a liberdade de expressão, configurando, portanto a garantia do direito à 

cultural e ao universo da pluralidade de manifestações da arte. 

O trabalho realizado foi maravilhoso através dele tive oportunidade de 

desafiar a si mesma podendo expressar com o próprio corpo buscando alternativa 

de poder estar expressando com movimentos. E além disso vivenciar o entusiasmo 

das crianças, participando criando, isso para mim foi uma experiência gratificante. 

Concluímos que o trabalho realizado de materializar o teórico e a prática foi 

de grande importância, os alunos, tiveram oportunidade de conhecer a artista e usar 

o corpo como instrumento de criação. 

Pois os educados não tinham noção que o corpo pudesse criar e ao mesmo 

tempo expressar algo que estivesse relacionado ao sentimento, que a arte não está 

somente nos quadros caros de artistas famosos, mas dentro de cada um de nós e 

que todos nós podemos criar um fazer artístico. 

Visto que a experiência vivenciada foi um aprendizado, pois o contato com 

pessoas ouvintes teve resultados positivos sendo que a comunicação foi 

estabelecida dentro da possibilidade. 
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