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A rede em que me deito: 
Formação imagético-discursiva da região Nordeste 



                                                           



                                                           

 











 



 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/


                                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/








 



 

 

 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3281/a-redencao-de-cam






                                                           



http://www.portinari.org.br/












https://www.youtube.com/watch?v=3hQoj7iqxJk




https://www.youtube.com/watch?v=fBR9wPp5gt8




https://www.youtube.com/watch?v=dVb50n7UkNI


https://www.youtube.com/watch?v=3Hw0SjxHUso




                                                           

 









https://www.youtube.com/watch?v=mS81fFWbJCY




http://www.bolsadearte.com/








http://www.catalogodasartes.com.br/


https://www.youtube.com/watch?v=WLqFa-61tkM


 

 

 

 



 

                                                           

 



                                                           





                                                           



https://vimeo.com/70962424


https://vimeo.com/69331051






                                                           



https://www.youtube.com/watch?v=g5Wwqr5Z6aI


https://www.youtube.com/watch?v=__gToqIx2PY


https://www.youtube.com/watch?v=O9U_eVID6CE


https://www.youtube.com/watch?v=gperj-foF_0




http://www.mac.usp.br/mac/expos/2017/era/galeria.html%23


http://www.galerialuisastrina.com.br/exposicoes/marepe-2010/fotos/










http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/museu-do-homem-do-nordeste


http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/museu-do-homem-do-nordeste


http://www.galeriavermelho.com.br/pt/artista/45/jonathas-de-andrade


http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/cartazes-para-o-museu


http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/museu-do-homem-do-nordeste


http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/museu-do-homem-do-nordeste








 
A rede de construções:  
Formação docente em Artes Visuais, Currículo e 
Tecnologias digitais.





 

 

https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/the-student-1919


                                                           



 

 



                                                           



 

 

                                                           





 

 





 

 





 

 



                                                           



 

 



http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/educacao-para-adultos


 

 

http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/educacao-para-adultos




 

 



https://www.wikiart.org/en/nikolay-bogdanov-belsky/at-school-doors
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http://www.museuoscarniemeyer.org.br/exposicoes/exposicoes/realizadas/2015/cibernetica
http://www.museuoscarniemeyer.org.br/exposicoes/exposicoes/realizadas/2015/cibernetica
http://www.museuoscarniemeyer.org.br/exposicoes/exposicoes/realizadas/2015/cibernetica


https://www.youtube.com/watch?v=TZu9cfH_pDs
http://spurban.com.br/giselle-beiguelman-e-lucas-bambozzi/


 

 





 

 



                                                           



 

 

 

                                                           



http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/museu-do-homem-do-nordeste


 

 





 

 







 
Rede de conexões: 
Licenciaturas em Artes Visuais no Nordeste e as 
tecnologias digitais 







https://monoskop.org/Laszlo_Moholy-Nagy
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http://faeb.com.br/historico-confaebs.html
http://faeb.com.br/historico-confaebs.html




























                                                           



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 









 





                                                           





 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 





















                                                           









 





  











 







                                                           























http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141989000300010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141989000300010
http://www.revistaohun.ufba.br/pdf/Marepe.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/02.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&Itemid=30192


http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/13077/10270
http://seer.ufrgs.br/gearte
https://www.youtube.com/watch?v=3hQoj7iqxJk
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000100008&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000100008&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n118/a04n118.pdf
http://www.gestrado.net.br/?pg=dicionario-verbetes


http://www.fap.pr.gov.br/arquivos/File/extensao/2-ENREFAEB_3-Simposio-AV/02MariaCristinadaRosa.pdf
http://www.fap.pr.gov.br/arquivos/File/extensao/2-ENREFAEB_3-Simposio-AV/02MariaCristinadaRosa.pdf
http://anpap.org.br/anais/2015/simposios/s6/maria_cristina_da_rosa_fonseca_da_silva.pdf
http://anpap.org.br/anais/2015/simposios/s6/maria_cristina_da_rosa_fonseca_da_silva.pdf
http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt24-4619.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2013v12n24p61/25560
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2013v12n24p61/25560


http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_religiao_deficiencia/default_caracteristicas_religiao_deficiencia.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_religiao_deficiencia/default_caracteristicas_religiao_deficiencia.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2015/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2015/default.shtm


http://anpap.org.br/anais/2013/ANAIS/ANAIS.html
https://social.stoa.usp.br/articles/0016/4005/As_aparA_ncias_enganam_-_divergencias_entre_o_mhd_e_as_abordagens_qualitativas.pdf
https://social.stoa.usp.br/articles/0016/4005/As_aparA_ncias_enganam_-_divergencias_entre_o_mhd_e_as_abordagens_qualitativas.pdf
http://docente.ifrn.edu.br/paulomartins/morte-e-vida-severina-de-joao-cabral-de-melo-neto/at_download/file
http://docente.ifrn.edu.br/paulomartins/morte-e-vida-severina-de-joao-cabral-de-melo-neto/at_download/file
http://docslide.com.br/documents/rediscutindo-a-mesticagem-no-brasilkabengele-munanga.html
http://docslide.com.br/documents/rediscutindo-a-mesticagem-no-brasilkabengele-munanga.html
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9632


https://blog.ufba.br/nlpretto/files/2009/11/pretto_cur_midia_1_1enviado.pdf
https://blog.ufba.br/nlpretto/files/2010/03/tec_noca_pretto_pinto2006.pdf
http://midas.unioeste.br/sgev/eventos/HISTEDBR/anais


http://midas.unioeste.br/sgev/eventos/HISTEDBR/anais
http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9855
http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-GT09-4073.pdf
http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-GT09-4073.pdf












http://www.colourlovers.com/
http://wigflip.com/saywhat/
https://issuu.com/clarissasantos/docs/impactaceas


https://issuu.com/clarissasantos/docs/registros_cotidianos


- FORMAÇÃO INICIAL- FORMAÇÃO CONTINUADA- ESPAÇOS NÃO-FORMAIS

- TECNOLOGIAS DIGITAI
S NA 

FORMAÇÃO DOCENTE

- PROCESSOS PEDAGÓG
ICOS 

E METODOLOGIAS

- Políticas públicas
- Currículo
- Observatório 
(OFPEA-BRARG)

MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉTICO+
ARTE ?

FAEB

TRABALHO
DOCENTE

AAESC
POLÍTICA

EDUCAÇÃO
ARTE

GRUPO DE PESQUIS
A

EDUCAÇÃO, ARTES 
E

INCLUSÃO

FLN  -----------------  RIO DO SUL

FLN  -----------------  CAXIAS DO SUL

ALARGAMENTO 
DA PERSPECTIVA
SÓCIO-HISTÓRICA

ARTE +
MÉTODO +
REDE

ENSINO DE ARTE E TECNOLOGIAS DIGITAIS
APROPRIAR X USAR



Esta colagem é resultado da oficina intitulada “Apropriação de imagens 
midiáticas como (des)construção de discursos”, ministrada por Lucila 
Horn, por ocasião do XII COLÓQUIO SOBRE ENSINO DE ARTES da 

AAESC – Associação dos Arte Educadores de Santa Catarina. Os colóquios 
realizados pela AAESC configuram-se como espaço para valorização 

do docente e do ensino de Arte, bem como, para mobilização de 
atividades pedagógico-científicas, artísticas e culturais, 

que contribuem para o fortalecimento da 
classe e da práxis educativa 

dos professores.

corescola (2017) 
Clarissa Santos

Colagem de recortes de revista 
e livros didáticos. 21cm x 29,7cm. 



Um livro que incorpora as memórias inscritas e escritas na força do feminino, no poder 
de ser e fazer arte e educação. O livro integra a exposição “Porque as palavras não 

conseguiam esvaziar-me”, organizada pelos membros do Grupo de Pesquisa 
Educação, Artes e Inclusão – GPEAI/UDESC, sendo resultado de 
investigações, produções escritas e poéticas, da práxis artística 

e educativa de seus componentes, como parte do esforço 
coletivo de alargamento da perspectiva 

histórico-crítica.

ENTRE O OUTONO E O VERÃO, ROSAS 
(2016) 
Clarissa Santos 
Consuelo Schlichta

Livro de artista com histórias, fragmentos de memórias, 
poesias e rosas, bordados e costuras, desenhos, 
fotografias, colagens. 40cm X 60cm.



Esta colagem é fruto de pensamentos e inquietações suscitadas pela 
conferência “Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-
Cultural em tempos de obscurantismo”, ministrada por Newton 

Duarte, por ocasião da XIV Jornada do HISTEDBR - Grupo de 
Pesquisas em “História, Sociedade e Educação no Brasil”. A fala 
apresentada provocou reflexões acerca da compreensão e crítica 

da mídia como sistema formador, de qual o papel da mídia e da 
tecnologia na formação humana, da necessidade uma educação 

para as mídias, bem como, de outras demandas relativas 
à postura política, a construção coletiva e ao papel da 

educação na sociedade de classes. 

a revolução não vai passar na tevê 
(2017)
Clarissa Santos 

Colagem de imagens digitais coletadas 
na internet e montadas com uso 
de software de edição de imagens 
(photoshop). 21cm x 29,7cm.


