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Resumo
Este artigo apresenta um projeto de extensão que integra ensino de artes e educação ambiental. Realizado 
em parceria pela Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG e a Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais – COPASA, contempla a proposição, aplicação e avaliação de uma metodologia de ensino de 
caráter interdisciplinar, desenvolvida com o objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a importância 
da água e da preservação do meio ambiente através de atividades de apreciação, interpretação e produção 
de obras de arte contemporânea. No acordo entre as duas instituições, a proposta seria implantada em 
um piloto e, dependendo dos resultados, estendida para as escolas do interior do estado localizadas em 
áreas próximas a mananciais protegidos pela empresa. Na fase experimental, a metodologia foi aplicada 
em uma escola pública municipal localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no período entre 
setembro e dezembro de 2017. Esse piloto envolveu cerca de 90 estudantes de quatro turmas do ensino 
fundamental. Totalizando uma carga horária aproximada de 35 horas, as atividades consistiram em uma 
série de quatro experimentos e em uma intervenção artística nos muros da escola. Todos os experimentos 
tiveram início com um debate em torno de imagens de obras de arte, seguido pela produção individual 
ou coletiva de um trabalho plástico. A avaliação da proposta se deu a partir de diferentes instrumentos e 
metodologias, envolvendo: uma análise processual das atividades; o resultado conceitual e plástico dos 
trabalhos realizados pelos estudantes; o nível dos debates; respostas de um questionário aplicado aos 
estudantes. Baseado nessa experiência, o artigo termina com uma série de considerações sobre os desafios 
e o potencial de projetos colaborativos de arte envolvendo escolas de educação básica, universidade e 
empresa governamental. 

Palavras-chave: ensino de artes visuais; arte contemporânea; educação ambiental; água.

Abstract
This article presents an extension project that integrates art education and environmental education. 
A partnership between the Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG and the Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais – COPASA, it contemplates the proposition, application and evaluation of 
an interdisciplinary methodology that aims at sensitizing the school community to the importance of 
preserving water and the environment through activities of appreciation and production of contemporary 
works of art. In the agreement between the two institutions, the proposal would be implemented in a pilot 
and, depending on the results, extended to schools in the interior of the state located in areas close to water 
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sources protected by the company. In its experimental phase, this methodology was applied in a public 
school located in the Metropolitan Region of Belo Horizonte, between September and December 2017. The 
pilot involved about 90 students from four classes of elementary school. Attaining an approximate load of 
35 hours, activities consisted of a series of four experiments and an artistic intervention at the school’s walls. 
All experiments began with a debate around images of works of art, followed by individual or collective 
production of an artwork. At the end of the experiments, students participated in an artistic intervention 
on the school wall. The evaluation of the proposal adopted different instruments and methodologies, 
involving: a procedural analysis of the activities; the conceptual and plastic result of the work done by the 
students; the level of debate; answers to a questionnaire applied to students. Based on this experience, the 
article ends with a series of considerations about the challenges and potential of art collaborative projects 
involving elementary schools, universities, and government enterprises.

Keywords: art education; contemporary art; environmental education; water. 

Arte contemporânea e ensino de arte 

Questões ecológicas entraram na agenda da arte contemporânea pelo menos desde o 
final da década de 1980. Mais do que simplesmente retratar cenas da natureza, muitos artistas têm 
assumido uma postura ativista, documentando e intervindo em situações reais. Exemplos desse 
engajamento foram vistos na 32ª Bienal de São Paulo, que esteve em cartaz em 2016. Presente 
na mostra, A Gente Rio, de Carolina Caycedo, discute o impacto ambiental das usinas hidrelétricas 
Itaipu e Belo Monte, do desastre causado pelo rompimento da represa de rejeitos de mineração 
em Mariana e da construção de barragens no Vale do Ribeira. Percorrendo esses locais, a artista 
reuniu depoimentos das comunidades afetadas, imagens de satélite, documentos e desenhos para 
construir sua obra. A avalanche de lama que inundou o Rio Doce aparece também em Overspill: 
Universal Map, trabalho de Rikke Luther que mapeia como os bens naturais comuns globais são 
incorporados aos conflitos internacionais, aos interesses comerciais e às lutas ambientais. 

As duas obras permitem vislumbrar o caráter interdisciplinar da arte contemporânea, 
que combina procedimentos de pesquisa científica, jornalismo investigativo e ativismo ecológico, 
social e político com operações de registro e criação de imagens e performances nos mais 
variados formatos e meios – mapas, fotografias, desenhos, instalações, vídeos etc. Suzanne Lacy e 
outros artistas e teóricos norte-americanos cunharam o termo “novo gênero de arte pública” para 
designar “a arte visual que usa meios tradicionais e não tradicionais para se comunicar e interagir 
com um público amplo e diversificado sobre questões que são diretamente relevantes para suas 
vidas” (1995, p.19; tradução dos autores). Independentemente do espaço onde acontece, esse 
novo gênero de arte se caracteriza pelo engajamento e pelo questionamento da responsabilidade 
social do artista. 

Allan Kaprow, um dos pioneiros nesse processo de reinvenção da arte, chama atenção 
para a natureza pedagógica da arte em uma série de artigos publicados nos anos 1970 (KAPROW, 
1971, 72 e 74). Nessa mesma perspectiva, Richard Bolton, artista e escritor, declara: “se a arte 
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pretende algum dia desempenhar um papel na construção da experiência social compartilhada, 
ela deve reexaminar suas suposições pedagógicas, reformulando sua estratégia e estética em 
termos de ensino” (citado em LACY, 1995, p.39; tradução dos autores). Se os próprios artistas 
afirmam o potencial da arte para transformar consciências – tanto do público, quanto deles 
próprios - recentemente, professores e pesquisadores vêm questionando não só o modo, como 
também o tipo de arte que está sendo ensinado nas escolas e nos equipamentos museais. 

A constatação geral aponta um descompasso entre a produção contemporânea de arte 
e o que tem sido comumente apresentado nesses espaços. Para Kelly Sabino (2016), atualmente 
o ensino foca conteúdos de representação históricos, sociais e psicológicos que reduzem a arte à 
condição de conhecimento semelhante à de qualquer outra disciplina do currículo. Inspirada nos 
escritos sobre educação de Kaprow e Joseph Albers, Sabino recomenda “entender a aula de arte 
como uma experiência, um acontecimento”, “na qual professor e aluno sejam postos diante de 
situações-problema” que os levem não só a encontrar soluções, mas a visualizar novos problemas 
e buscar novas soluções (SABINO 2016, p.174). 

Luciana Loponte propõe tomar a arte contemporânea como uma referência para 
repensar a educação, apostando na sua capacidade de subverter o controle e provocar “uma 
conversão de olhar, a invenção de um novo olhar para o já visto, para o mesmo, o banal” (2012, 
p.9). Refletindo sobre “a falta de sintonia entre os modos de fazer das estéticas atuais e os modos 
como estas práticas são tratadas no campo da formação estética”, Cynthia Farina chama atenção 
para o fato de que, tanto em escolas como em museus, “a dimensão pedagógica do institucional 
procede de um modo que destoa da dimensão pedagógica da arte” (2004, p.2-3). A autora defende 
uma pedagogia inspirada em práticas estéticas atuais para favorecer novas formas de perceber 
e sentir e para improvisar formas de ação coerentes com uma ética e uma política capazes de 
revelar ou subverter o funcionamento institucional (FARINA 2004, p.5). 

Celso Favaretto alerta para os resultados insatisfatórios dos princípios do talento e da 
criatividade, os quais continuariam hegemônicos nas concepções e práticas da arte na educação 
(2010). Para o filósofo, o foco na especificidade e na singularidade do trabalho dos artistas seria 
a chave para compatibilizar educação e arte. Ainda na sua visão, um requisito indispensável para 
quem ensina é ter vivenciado a experiência da arte, seja como praticante, amador ou pensador. 
Somente tendo percorrido esse trajeto, um profissional da educação com a arte poderia responder 
questões sobre a implementação dessa proposta na prática. 

(...) como inscrever este entendimento da arte, pragmaticamente, aqui e agora, nas 
instituições educativas, particularmente em sala de aula? Como fazer com que os 
acontecimentos de linguagem, sensações, percepções e afetos, que se fazem nas 
palavras, nas cores, nos sons, nas coisas, nos lugares e eventos sejam articulados 
como dispositivos, como agenciamentos de sentido irredutíveis ao conceitual, 
como outro modo de experiência e do saber? (FAVARETTO 2010, p. 233).  
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A plataforma Olho d’Água: Arte contemporânea na escola assumiu o desafio de buscar 
inspiração no trabalho de artistas alinhados com o novo gênero de arte pública para envolver 
estudantes da educação básica em uma série de experimentos que combinavam apreciação, 
interpretação e criação de trabalhos de arte contemporânea. Desenvolvida em resposta a um 
convite da Divisão de Ações Ambientais da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – DVAA/
Copasa, a plataforma teve como objetivo desenvolver e testar uma metodologia integrando ensino 
de arte e educação ambiental que pudesse ser aplicada em escolas de Minas Gerais localizadas em 
municípios integrantes do Programa Pró Mananciais1. Os próximos itens descrevem a negociação 
da parceria entre Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG e Copasa, a metodologia de 
ensino e sua aplicação em um projeto piloto. Baseado nos resultados dessa experiência, o artigo 
termina com uma série de considerações sobre os desafios e o potencial de projetos colaborativos 
de educação e arte.

Projetos de ensino de arte & educação ambiental

O convite da Copasa veio na esteira de dois projetos anteriores, ambos idealizados 
e coordenados por Rachel Vianna e realizados com o patrocínio da empresa. Uma iniciativa do 
Coletivo Santo Antônio, o projeto Água da Rua envolveu moradores e frequentadores do Bairro 
Santo Antônio, em Belo Horizonte, em uma série de ações poéticas voltadas para dar a ver a rede 
subterrânea que conecta a cidade aos rios (VIANNA&ARAGÃO, 2013; VIANNA 2014). Baseado no 
mote “de que rio vem a água que você bebe?” promoveu oficinas de educação ambiental e aulas de 
arte em escolas e intervenções artísticas no bairro, culminando com um cortejo festivo. Consistindo 
em um banner de cerca de 120 m2 instalado no piso, o Mapa das Águas: Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e arredores2 combinava imagens de satélite com ilustração. Caminhar sobre esse 
mapa gigante permitia visualizar mananciais, cursos d’água, bacias hidrográficas, serras, áreas 
de mineração, parques, estações de tratamento de água e de esgoto. Depois de sua primeira 
apresentação no Dia Mundial da Água: Grito pelos rios e montanhas de Minas, o Mapa das Águas 
foi exibido pela Copasa em diversos eventos públicos em Belo Horizonte e arredores. 

O convite que resultou na plataforma Olho d’Água surgiu em função da implantação, 
em 2017, do Programa Chuá Socioambiental3 nos municípios atendidos pelo Programa Pró-

1 Com investimento anual de cerca de R$ 20 milhões, o Programa é responsável por mobilizar a comunidade e parceiros 
estratégicos no engajamento para proteger e conservar mananciais utilizados pela Copasa para abastecimento 
público. (AESBE 2018). 
2 Realizado com trabalho voluntário do geógrafo Rodrigo Lemos e do arquiteto e artista plástico Cláudio Parreiras, o 
Mapa das Águas foi impresso com patrocínio da Central Press e da Copasa.
3 Uma ação do Programa Chuá de Educação Sanitária e Ambiental, o Chuá Socioamental promove uma gincana “que 
favorece as trocas solidárias e de saberes populares, o plantio de mudas, destinação adequada para óleo usado de 
cozinha, e principalmente, a integração entre a Copasa, escola e comunidade. Cumpridas estas ações propostas, a 
escola é certificada com o Selo Chuá Socioambiental: Escola Amiga do Meio Ambiente, e faz jus a uma premiação 
coletiva” (COPASA 2017, p. 33). 
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Mananciais. A Copasa buscava uma parceria para oferecer oficinas de grafite para a criação de 
murais nas escolas que conquistassem um prêmio coletivo pela participação nas atividades do 
Chuá. Rachel Vianna viu aí uma oportunidade de dar continuidade aos projetos desenvolvidos em 
2011 e 2015, ampliando a potência do ensino de arte nas escolas. Em vez de colaboradores em 
ações previamente definidas, os estudantes seriam autores, idealizando e desenvolvendo uma 
proposição artística. Depois de várias reuniões com a equipe da DVAA, ficou acordado que, em vez 
de oficina de grafite, o projeto Olho d’Água trabalharia a temática da água através de atividades de 
apreciação, interpretação e produção de obras de arte contemporânea. Os trabalhos desenvolvidos 
seriam exibidos na galeria de arte da empresa e a viabilidade da Plataforma seria testada em 
um programa piloto envolvendo quatro escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Dependendo dos resultados, a Plataforma seria disponibilizada para escolas do interior do estado4. 

Trabalhando de forma colaborativa, a equipe da UEMG, formada pela coordenadora e 
pelos bolsistas de extensão Ana Carolina Neves e Juan Grifone, buscou referências no campo do 
ensino da arte, definiu diretrizes conceituais e metodológicas, pesquisou artistas contemporâneos 
que trabalham com a temática da água e planejou as atividades didáticas. Desde o início, se impôs 
a necessidade de buscar formas de trabalhar à distância para alcançar as escolas localizadas 
no interior do Estado. O projeto de extensão Interações (não) distantes, promovido pelo curso 
de Licenciatura em Artes Visuais à distância da Universidade de Brasília - UnB, apontou um 
caminho possível ao combinar atividades à distância com uma residência artística presencial 
(NÓBREGA, 2013). Adotando uma lógica parecida, a Plataforma foi pensada como uma série de 
cinco experimentos que deveriam lançar as bases para a criação de uma obra colaborativa de 
arte tendo a água como temática central. A ideia era que, uma vez testados presencialmente, 
os experimentos poderiam ser feitos à distância e, para a fase de criação e realização da obra 
coletiva, dois bolsistas da UEMG se deslocariam para o interior. 

O projeto piloto teve início em uma escola municipal selecionada pela Copasa. No 
dia 5 de setembro de 2017, técnicos da empresa levaram a equipe da UEMG para uma visita de 
reconhecimento à cidade onde se localiza a escola. O grupo conheceu o poço artesiano utilizado 
no abastecimento de água e as obras de urbanização das margens do córrego que passa pela 
área central da cidade. Também esteve em um ponto alto, onde pode tirar fotos panorâmicas. 
Destacava-se na paisagem uma empresa de mineração de calcário, responsável pela emissão de 
uma poeira branca que se depositava nas casas, vias e vegetação. Na escola, a diretora relatou 
que algumas vezes as aulas eram suspensas por causa do alto índice de poluição e que muitos 
estudantes sofriam de problemas respiratórios.

Na reunião de planejamento das atividades, realizada com as equipes da Copasa e da 
UEMG, a diretora e as coordenadoras de ensino da escola, ficou evidente que os objetivos do projeto 

4 Esse acordo entre Copasa e UEMG foi regulamentado pelo Termo de Cooperação n° 17/006, publicado na página 29 
do Minas Gerais no dia 3 de agosto de 2017. 



1102

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

não estavam alinhados entre as partes. Diante do impasse, a equipe da UEMG resolveu atender as 
expectativas da escola e, por essa vez, fazer o mural. O nível de ensino, a carga horária e os dias 
de atividades foram definidos em função da disponibilidade da escola, levando em consideração 
os horários de aula dos bolsistas de extensão. Em função dos prazos, o número de experimentos 
baixou de cinco para quatro. Duas turmas de 9º ano, com aproximadamente 40 estudantes, teriam 
quatro encontros de duas horas às segundas-feiras, no turno da manhã. Duas turmas de 4º ano, 
com cerca de 50 estudantes, fariam as mesmas atividades às quartas-feiras, no turno da tarde. O 
mural seria realizado em um único dia, em data a ser definida depois. 

Se a proposta geral da Plataforma estava delineada, o desenvolvimento da metodologia 
aconteceu paralelamente à sua aplicação, com os resultados de uma atividade impactando os 
planos seguintes. Os quatro experimentos foram realizados com as duas turmas entre 11 de 
setembro e 30 de outubro de 2017. O prazo muito pequeno para planejamento das atividades 
e produção dos materiais exigiu um esforço concentrado da parte de todos os envolvidos. Ana 
Carolina e Juan aplicaram a proposta na escola e fizeram o registro das atividades. O trabalho 
foi feito com o apoio da equipe da Copasa, responsável pelo contato com a direção da Escola, 
transporte da equipe, compra de materiais e acompanhamento das atividades.  

A Plataforma Olho d’Água: quatro experimentos e um mural 

Intitulado “Mapa das águas”, o primeiro experimento tinha dois objetivos centrais: 
introduzir a arte contemporânea e propor uma reflexão sobre o contexto hídrico da cidade. A 
equipe produziu dois conjuntos de seis pares de pranchas A3 plastificadas. Três pares de pranchas 
apresentavam obras de Carolina Caycedo, Rikke Luther e Carlos Montani – todas elas com temas 
ligados à água e envolvendo algum tipo de mapa. Os outros três conjuntos reuniam mapas 
aquarelados do rio Arno, feitos por Leonardo da Vinci; mapas incrivelmente coloridos de Harold 
Fisk, representando as mudanças no curso do rio Mississipi; e uma cartilha produzida pelo Coletivo 
Às Margens, mostrando um mapa das águas de Belo Horizonte e dando dicas para realizar ações 
de proteção às águas. Todas as pranchas tinham um breve texto de apresentação no verso.

  A proposta era provocar uma comparação, levando os estudantes a refletir sobre 
aproximações e diferenças entre arte contemporânea, ciência e ativismo ecológico. A segunda 
parte da aula previa a produção de mapas da cidade, localizando qualquer elemento ligado 
à água que eles pudessem se lembrar – córregos, lagoas, piscinas, fontes etc. Por ser uma 
cidade pequena, imaginamos que os estudantes andassem a pé e conhecessem bem o lugar, 
principalmente os alunos do 9º ano, com idade entre 14 e 15 anos. Além disso, pelo fato de 
terem recém terminado de estudar conteúdos de educação ambiental no Programa Chuá, havia 
a expectativa de que estivessem motivados sobre as questões relacionadas à água. Mas como os 
mapas produzidos pelos estudantes não apontavam nem uma coisa, os planos para o segundo 
encontro foram alterados, embora a proposta extraclasse tenha sido mantida: solicitamos aos 
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alunos que entrevistassem um morador antigo da cidade, perguntando sobre suas lembranças 
de infância do regime de chuvas na região, de como a água chegava em sua casa e se costumava 
nadar ou pescar em córregos, rios e lagoas quando era criança. 

Chamado “Passado, presente e futuro das águas”, o segundo experimento tinha como 
objetivo principal provocar uma reflexão sobre as mudanças no regime de águas e na rede hídrica 
local: como era antes, como é hoje e como pode ser o futuro. Para tanto, produzimos três tipos de 
material: uma apresentação em PowerPoint com imagens de rios recuperados em vários países, 
inclusive no interior de Minas Gerais (GORSKI, 2010; MACHADO et. all. 2010); fotocópias tamanho 
A3 de reproduções coloridas de colagens dos artistas Christo, Romaire Bearden e Deborah Demirtas 
e do Coletivo Às margens, todas com imagens relacionadas à água; fotocópias tamanho A3, em 
preto e branco, de imagens do Google Maps e de fotografias da cidade mostrando o córrego 
que corre na área central, a mineração e a praça principal. O encontro foi organizado em dois 
momentos. O primeiro consistiu em debates em torno das histórias levadas pelos estudantes e 
dos rios revitalizados. No segundo, os estudantes trabalharam em grupos para produzir colagens 
que retratassem como imaginavam o futuro das águas na região. Para tanto, puderam utilizar as 
reproduções coloridas, as fotos em preto e branco da cidade, papéis e revistas para recortar. 

Figura 1 (esquerda): estudantes do 4º ano observam as pranchas no Experimento 1
Figura 2 (direita): estudantes do 4º ano criam instalações no Experimento 3

O terceiro experimento, intitulado “O lugar das águas” buscou expandir o repertório 
sobre arte contemporânea e provocar a imaginação dos estudantes na construção de uma 
instalação. Assistindo uma apresentação em PowerPoint, os alunos conheceram obras de Amélia 
Toledo, Anish Kapoor, Eliasson Olafur, Eduardo Srur, Rikke Luther, Hugo Fortes, Laura Vinci e 
Jorge Macchi. Depois de ver e conversar sobre as obras, os estudantes foram convidados a se 
organizar em grupos para criar um projeto de instalação na área externa da escola. Os materiais 
disponibilizados incluíam barbante, corda, fita crepe, papelão, banners velhos, lona azul, tecido 
tnt e tubos PVC de tamanhos variados. Os estudantes do 9º ano se detiveram na elaboração do 
projeto, mas os do 4º ano foram direto para os materiais.

Tendo em vista o compromisso com a produção do mural, o quarto e último experimento, 
chamado “Somos agentes no mundo”, trabalhou com intervenção urbana. Na primeira parte do 
encontro, os estudantes assistiram uma apresentação em PowerPoint com obras do Grupo Poro, 
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Invader, Add Fuel, Monica Nador, Grupo Boa Mistura e Crioula. Na segunda parte, experimentaram 
a técnica do estêncil, utilizando moldes produzidos a partir dos desenhos que eles próprios tinham 
feito nos experimentos anteriores. 

A intervenção nos muros da escola envolveu outra negociação, em função de 
divergências sobre quais estudantes deveriam participar das atividades. Na marcação da data, 
além dos feriados, foi preciso considerar o calendário de avaliações finais e o período das chuvas 
em Belo Horizonte. Ao final, a intervenção aconteceu no dia 5 de dezembro, com a participação 
de todos os estudantes das turmas de 4º e 9º anos que estavam presentes na escola naquele dia. 

Figuras 3 e 4: estudantes trabalhando na pintura do mural

A equipe da UEMG montou um esquema para a realização do mural a partir dos mapas 
e desenhos produzidos pelos estudantes. O trabalho foi feito coletivamente com as técnicas de 
estêncil e pintura livre. Retomando a preocupação dos projetos anteriores, a ideia foi ilustrar a 
relação muitas vezes invisível entre cidade e natureza, representando a captação da água no rio, 
as redes de distribuição de água e esgoto na cidade e a devolução da água tratada para o rio. 

Figura 5: Intervenção artística no muro externo da escola
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Avaliação da Plataforma Olho d’Água: Arte contemporânea na escola

A avaliação da Plataforma se deu a partir de diferentes instrumentos e metodologias. 
A equipe da UEMG analisou os experimentos depois de cada encontro, levando em conta o 
envolvimento dos estudantes, a adequação das atividades, o tempo previsto e os materiais. Também 
consideramos os resultados, tanto em termos da evolução do nível das ideias apresentadas nos 
debates como da qualidade plástica e conceitual dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. 
Por fim, analisamos as respostas ao questionário aplicado no último experimento. Respondido 
por estudantes de forma voluntária, o questionário continha questões fechadas sobre cada 
experimento, uma auto avaliação e uma avaliação geral sobre o projeto, além de um espaço 
aberto para sugestões, críticas e elogios.

A análise dos três conjuntos de dados indicou resultados positivos, mas apontou 
também a necessidade de rever procedimentos e objetivos. O foco na arte contemporânea mostrou-
se apropriado para tratar temas relativos ao engajamento na defesa pela preservação da água e 
do meio ambiente. A estratégia de combinar atividades de apreciação, interpretação e produção 
funcionou bem para introduzir os processos de criação artística. Ao longo dos experimentos, 
observou-se uma relativa melhora no envolvimento dos estudantes, com demonstrações de maior 
interesse e atenção. Os próprios estudantes avaliaram de forma positiva seu nível de aprendizado 
em relação à arte contemporânea e à importância da água, com a maioria absoluta das respostas 
do questionário indicando ótimo ou bom. Por outro lado, o nível dos debates e a qualidade dos 
trabalhos plásticos produzidos foi um tanto irregular, variando do ótimo ao mediano. Apesar da 
intensa produtividade, poucos estudantes conseguiram propor trabalhos que levassem em conta 
a água e o meio ambiente de sua cidade. 

Na avaliação da equipe da UEMG, uma série de fatores concorreu para limitar o alcance 
dos objetivos traçados. A fusão de duas turmas para participar dos experimentos, resultando na 
reunião de quarenta a cinquenta estudantes por encontro, prejudicou enormemente o andamento 
das atividades, ainda mais considerando que tanto o tema como os procedimentos eram novidade 
para os alunos. A carga horária dos experimentos também foi um problema – os cinco experimentos 
foram reduzidos para quatro e as duas horas de cada encontro tornaram-se, na prática, uma hora e 
meia. Por fim, o compromisso de produzir o mural se mostrou um impedimento para a realização 
da proposta original, uma vez que os estudantes atuaram como colaboradores, mas não como 
propositores de um trabalho artístico. Em síntese, não houve tempo nem as condições foram 
favoráveis para que os estudantes experimentassem o processo de criação em arte. 

Esse resultado levou a equipe da UEMG a questionar a possibilidade de adaptar a 
Plataforma Olho d’Água para um formato à distância, como era a intenção inicial. Mais do que 
isso, ficou claro que a longa negociação para substituir a oficina de grafite por um processo 
de experimentação livre, sem compromisso com um produto específico, não tinha sido bem-
sucedida. Tanto para a equipe da Copasa, como para a direção da escola, o prêmio do Programa 
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Chuá Socioambiental continuava a ser uma intervenção artística nos muros da escola. Diante 
desse novo impasse, a coordenadora da equipe da UEMG decidiu por suspender a continuação do 
piloto nas outras três escolas da Região Metropolitana e cancelar o termo de cooperação entre a 
Copasa e a UEMG. 

A dificuldade de entender o propósito e as formas de operar da arte contemporânea 
ficou documentada em janeiro de 2018, quando a Copasa lançou o Termo de Referência TDR DVAA 
N° 003/2018. Intitulado Plataforma Arte Contemporânea nas Escolas, o edital regulamentava 
a contratação de serviços técnicos especializados para realizar “a produção de experimentos 
artísticos e criando e executando, junto aos alunos participantes, a arte nos muros de escolas 
inseridas no Chuá Socioambiental”. Nos termos do edital, o contratante terá cinco dias para realizar 
os experimentos “Mapa das Águas”, “Passado, presente e futuro das águas”; “Somos agentes no 
mundo”, apresentar um croqui para aprovação e realizar a “pintura da arte no muro” e, ainda, 
montar e entregar um relatório descritivo e fotográfico de todo o processo. 

Desafios na construção de projetos de ensino de arte contemporânea

 Em um artigo sobre o Projeto Outros Caminhos, realizado em parceria com o 
educador Herbert Kol em uma escola pública da Califórnia no final da década de 1960, Allan 
Kaprow questiona a efetividade de experimentos de cunho artístico-pedagógico. Nos dois anos 
em que funcionou, o projeto conseguiu que um grupo de estudantes do 6º ano considerados 
analfabetos inveterados avançasse nas suas habilidades de leitura e redação. Mesmo assim, o 
artista se pergunta se a experiência foi um sucesso. 

Todo mundo costuma desabrochar ao receber atenção especial. O que interessa é o 
que acontece a longo prazo. Colocando de outro modo, à questão “o que aconteceu 
com as crianças depois que nos deixaram?”, provavelmente responderíamos: 
“voltaram a ser o que eram antes.” E, se ensino sólido e desenvolvimento 
contínuo são necessários para obter valores duráveis, como acredito que sejam, 
todo o experimento não passou de uma brincadeira educacional. Na melhor 
das hipóteses, foi uma boa diversão. Superficialmente, é o que a arte pode 
fazer. Podem a arte experimental e a educação experimental andar juntas mais 
substancialmente para o bem comum? (KAPROW, 2012, p.153). 

Cinquenta anos depois, a pergunta de Kaprow continua ecoando. A experiência com a 
Plataforma Olho d’Água aponta a dificuldade de reverter uma lógica institucional que insiste em 
colocar o ensino de arte em uma posição marginal, como divertimento e decoração. Se os professores 
de arte enfrentam esse problema cotidianamente, o cenário não se mostrou muito diferente em 
projetos educativos desenvolvidos por instituições externas ao sistema escolar. Para Cynthia Farina, 
uma saída seria adotar algumas práticas de arte atual que se servem das estruturas institucionais 
para alcançar outros propósitos (2004, p. 4). O desafio, portanto, é inventar novos formatos de ensino, 
em que a arte apareça não como prêmio, mas como ferramenta de percepção e conhecimento.   
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