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INTRODUÇÃO:

A  presente  pesquisa  de  iniciação

científica  tem  como  intuito  investigar  as

estratégias e as adaptações metodológicas e

didático-pedagógicas  realizadas  no  âmbito

das  disciplinas  de  Desenho  Artístico  I  e  II

(AP104/AP204),  integrantes  do currículo  do

curso  de  graduação  em  Artes  Visuais,  do

Instituto  de  Artes  da  UNICAMP,  durante  o

ano de 2020,  frente aos impactos advindos

do  contexto  pandêmico  de  COVID-19,

especialmente  aqueles  oriundos  do

distanciamento  físico.  As  disciplinas  em

questão têm seus conteúdos programáticos

desenvolvidos  a  partir  da  abordagem  do

Desenho Sensorial, a qual é subsidiada pelo

método  SEE  BEYOND  (LIMA  JR,  GC;

ZUANON, R.,  2017-2019),  e compreende a

articulação e a cooperação entre os campos

da  Arte,  da  Neurociência  Cognitivo-

Comportamental  e  da  Neuroeducação  no

âmbito do ensino-aprendizagem de desenho

artístico.

O método SEE BEYOND, subsidiado

por  conceitos  e  práticas  dos  campos  de

conhecimento  do  Design,  da  Neurociência

Cognitivo-Comportamental  e  da

Neuroeducação,  é  estruturado  em  três

módulos:  [1]  Fundamentação,  [2]

Potencialização  e  [3]  Materialização,  que

englobam  e  aplicam  estímulos

somatossensoriais  e  sensório-motores  nas

diferentes etapas que constituem o pensar e

o fazer projetual. E dez princípios norteiam a

aplicação do referido  método,  são eles:  [A]

Conexão à natureza cerebral; [B] Regulação

homeostática;  [C]  Transversalidades  do

método;  [D] Percepção sensório-motora;  [E]

Abstração  multidimensional;  [F]  Dinâmicas

perceptivo-emocionais;  [G]  Fluxos

motivacionais;  [H]  Conexão  ao  cérebro

individual; [I] Conexão ao cérebro social; [J]

Posicionamento  crítico  reflexivo  (LIMA  JR,

G.; ZUANON, R., 2019).

Devido à natureza transdisciplinar do

método  SEE  BEYOND,  seus  princípios

podem ser expandidos a outros campos do

conhecimento  que  envolvam  práticas
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projetuais, como é o caso das Artes Visuais.

Assim,  a  partir  do  emprego  destes  dez

princípios  no  contexto  do  ensino-

aprendizagem de desenho artístico no ensino

superior, a abordagem do Desenho Sensorial

tem  sido  desenvolvida  e  aplicada  nas

disciplinas  Desenho  Artístico  I  e  II

(AP104/AP204), desde o ano de 2019, com o

objetivo de corroborar a formação de artistas

contemporâneos,  especialmente  no  que  diz

respeito ao alcance de uma expressividade

poético-artística  autoral.  Em  ambas  as

disciplinas, os conteúdos programáticos e os

eixos  temáticos  priorizam  a  aplicação  de

dinâmicas  sensoriais,  ou  seja,  de

estimulações somatossensoriais  e sensório-

motoras que envolvem a estimulação global

dos  sentidos  (audição,  gustação,  paladar,

tato e visão) dos estudantes. Para isso, nas

referidas dinâmicas,  o sentido da visão dos

estudantes  é  ocluído  com  o  uso  de  tapa-

olhos, a fim de que os outros sentidos sejam

potencializados  de  modo  a  expandir

contribuições à percepção sensorial de cada

indivíduo,  à  ampliação  do  seu  repertório

sensorial  e,  consequentemente,  aos  seus

processos criativos.

No  período  anterior  à  pandemia,

todas  as  atividades  propostas  pela

abordagem  do  Desenho  Sensorial  eram

realizadas  junto  aos  estudantes  no  âmbito

dos  processos  de  ensino-aprendizagem

desenvolvidos em contexto presencial.  Com

a pandemia de COVID-19 instaurada, todas

as  propostas  foram  remodeladas  e

adaptadas  para  o  ensino-aprendizagem

mediado por tecnologia (on-line), de modo a

preservar  as  características  originais  da

abordagem  do  Desenho  Sensorial,

especialmente no que se refere a assegurar

a  aplicação  de  estimulações

somatossensoriais  e  sensório-motoras  nos

estudantes.

Nesta  perspectiva,  esta  pesquisa

analisa  as  estratégias  e  as  adaptações

realizadas nas referidas disciplinas ao longo

do  ano  de  2020,  em  decorrência  do

distanciamento  físico  imposto  pelo  contexto

pandêmico, especialmente no que concerne

a  identificar  e  a  descrever  as  adequações

metodológicas  e  didático-pedagógicas

realizadas, assim como os principais desafios

enfrentados  na  transposição  das  dinâmicas

sensoriais,  inicialmente  desenvolvidas  no

âmbito  do  ensino-aprendizagem  presencial,

para  o  ensino-aprendizagem  remoto  (on-

line). Neste sentido, esta investigação almeja

a entrega de resultados  e  de contribuições

consistentes aos pesquisadores, docentes e

discentes das áreas de Ciências Humanas e

Aplicadas  (em  específico  aos  campos  das

Artes,  Educação,  Neurociências  e

Neuroeducação),  com  a  perspectiva  de

contributos  relevantes capazes de fomentar

e/ou  incrementar  as  metodologias  ativas

dirigidas a práticas de ensino-aprendizagem

do desenho artístico em ambientes híbridos

(presencial/on-line), bem como o estímulo ao

desenvolvimento  de  pesquisas  científicas

correlatas,  a  fim  de  ampliar  o  escopo

supramencionado.

METODOLOGIA:

A  abordagem  metodológica  adotada

por esta pesquisa é de natureza exploratória

e  qualitativa.  Como  instrumentos
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metodológicos  destacam-se  o  emprego  de

observação  direta  e  indireta;

relatos/descrição  de  processos;  relatos

pessoais  (depoimentos  dos  estudantes);

análises  comparativas;  sistematização  de

resultados  e  análises  dedutivas,  realizadas

em articulação transdisciplinar com conceitos

advindos  de  referencial  bibliográfico  dos

campos  de  conhecimento  da  Arte,  da

Neurociência Cognitivo-Comportamental e da

Neuroeducação.  Importante  reiterar  que  o

escopo  investigado  advém  das  produções

realizadas no âmbito das disciplinas Desenho

Artístico  I  (AP104)  e  Desenho  Artístico  II

(AP204), integrantes do currículo do curso de

graduação em Artes Visuais, do Instituto de

Artes da UNICAMP, as quais contaram com

31 estudantes regularmente matriculados no

ano de 2020.

RESULTADOS  E  DISCUSSÕES

PARCIAIS:

Os resultados obtidos até o momento

(julho de 2022) consistem em uma série de

análises  qualitativas  e  quantitativas

realizadas a partir dos trabalhos elaborados

pelos  discentes  ingressantes  no  ano  de

2020,  na  disciplina  AP204.  Importante

mencionar  que  estes  estudantes  tiveram

apenas  uma  aula  presencial,  dedicada  à

apresentação da disciplina e à interação com

os discentes e seus respectivos portfólios de

desenho.  Os demais encontros,  focados no

desenvolvimento  do  conteúdo  programático

da disciplina junto aos estudantes, ocorreram

por meio da plataforma tecnológica e on-line

Google Meet. Essas análises, sistematizadas

em  tabelas,  abrangem  quatro  eixos  (Água,

Ar,  Fogo e Terra),  dois enfoques dentro de

cada eixo (Corpo e Paisagem Natural), e sete

temas dentro do Desenho Artístico: [1] Linha;

[2] Contorno; [3] Preenchimento; [4] Relação

Figura  e  Fundo;  [5]  Relação  Movimento  e

Ritmo; [6] Contraste; [7] Relação Equilíbrio e

Peso.  Cada  tema  engloba  características

estético-visuais  específicas  que  qualificam

cada  um  destes  elementos  da  linguagem

visual. Essas são, respectivamente: [1] fluida,

suave,  agressiva,  contínua,  pontilhada,

interrompida,  fina,  espessa,  forma  orgânica

ou  angular;  [2]  rígido,  suave,  contínuo,

interrompido;  [3]  sólido,  hachurado,

translúcido; [4] nitidez, visibilidade, escala; [5]

lento,  acelerado,  contínuo,  segmentado,

presentes  na  gestualidade  abstrata,

representações figurativas ou ambos; [6] cor,

forma,  textura,  temperaturas,  direção,

materiais; [7] intensidade, resistência, direção

e posição dos elementos nas composições,

simetria,  assimetria.  Como  exemplo  de

aplicação  destas  características  na  análise

dos trabalhos, a tabela abaixo apresenta as

principais  qualidades  associadas  ao

comportamento  do  elemento  Linha  em

composições  visuais,  e  como  estas

características se apresentam nas produções

desenvolvidas  por  um  dos  discentes  no

contexto  das  atividades  realizadas  no  eixo

Água.

Assim,  a  partir  da  análise  de  cada

uma  destas  características  intrínsecas  aos

referidos  elementos  da  linguagem  visual,

foram  identificadas  similaridades  e

idiossincrasias  nas  produções  visuais

elaboradas  pelos  discentes,  o  que  nos  dá

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3



indícios de como os estudantes assimilaram

o conteúdo das aulas no âmbito do ensino-

aprendizagem  remoto  (on-line).  Cabe

destacar certa unidade quanto à presença de

determinadas  características  nas

composições visuais realizadas no âmbito de

cada  eixo.  Por  exemplo,  as  características

“Suave,  contínua,  fina,  orgânica”  referentes

ao elemento visual Linha são recorrentes e

foram  identificadas  em  177  das  250

composições  criadas  no  contexto  do  eixo

Água.  Já  a  característica  “Translúcido”,

associada  ao  elemento  visual

Preenchimento, foi detectada em 87 das 361

composições elaboradas no âmbito do eixo

Terra. Tal unidade, ainda que parcial, sugere

similaridades  entre  os  modos  que  cada

estudante sente, percebe, abstrai e consolida

em  seu  corpo  determinados  estímulos

somatossensoriais  e  sensório-motores,

produzidos  nas  dinâmicas  sensoriais

propostas em cada um dos eixos; bem como

similaridades entre os modos de evocar  as

memórias de tais estímulos e de materializá-

las em representações visuais.

CONCLUSÕES:

Apesar das limitações e dos desafios

trazidos  pela  pandemia  de  COVID-19  aos

processos de ensino-aprendizagem como um

todo, os resultados parciais desta pesquisa já

nos permitem identificar  potenciais  êxitos  à

abordagem do Desenho Sensorial  advindos

das  práticas  didático-pedagógicas

conduzidas  por  meio  da  plataforma

tecnológica  e  on-line Google  Meet.  Mesmo

sem  o  contato  físico  com  os  demais

estudantes,  com  o  campus  universitário  e

com os ambientes empregados nas vivências

propostas  pelas  disciplinas  de  Desenho

Artístico  I  e  II  no  contexto  do  ensino-

aprendizagem  presencial,  os  discentes

souberam  reproduzir  os  estímulos

somatossensoriais  e  sensório-motores,

descritos  nos  roteiros  elaborados  para  a

prática das Dinâmicas Sensoriais a distância,

assim  como  conseguiram  se  conectar  com

estes  estímulos,  assimilá-los,  abstraí-los  e

materializá-los em suas composições visuais.
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Este  processo  sinaliza  a  potencialidade  da

aplicação  de  um  ensino-aprendizagem

híbrido do Desenho Artístico,  que aproveite

as  possibilidades  de  ambos  os  modelos

(presencial e remoto), com vistas a alcances

poético-artísticos  ainda  mais  expressivos  e

autorais,  capazes  de  também  ampliar  a

satisfação  dos  estudantes  frente  à  própria

produção artística.
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