APRESEN -ACAO
0 Nucleo Pedagogic° de Educacao e Arte,
NUPE-ART, que realiza esta revista, caracteriza-se como

um Nucleo de Extensa°, porem, como requer a
procucao universitaria, associa em suas atividades o
Ensino e a Pesquisa. Nas agaes desenvolvidas pelos
professores do CEART/UDESC e alunos bolsistas do
NUPE-ART, sao atendidos especialmente professores do

Ensino Fundamental e Medi° das redes publicas, e
alunos de diferentes instituigbes que freqUentam as
oficinas ofertadas.

Os textos que compbern esta revista foram
produzidos para o Ciclo de Palestras, oferecido aos
professores da Educagao Basica, curante o primeiro

semestre de 2001, ou apresentam diretamente o
resultado de atividades desenvolvidas por este Nucleo
de Extensa° em seus diferentes projetos.

O NUPEART foi criado no ano de 2000 por
iniciativa da professora Mara Rubia Sant'Anna, entao
Diretora Assistente de Pesquisa e Extensa°, corn apoio
dos cursos de Aries Cenicas, Artes Plastica.s e Musica
do Centro de Artes. Atuaram como coordenac ores nas

gestoes iniciais alem da professora Mara Rubia
Sant'Anna, as professores Roseane Coelho e Sergio
Figueiredo, contando corn as colaboragOes especiais
das professoras Maria de Fatima Moretti do curso de
Aries Cenicas, Nara Tutida, Rosana Bortolin e Jacqueline

Lins do curso de Artes Plasticas e Viviane Beineke do

curso ce Musica e das tecnicas Maria Aparecida
Clemencio e Sandra Lima Siggelkaw.

A primeira parte da revista divulga urn conjunto
de artigos produzidos pelos professores palestrantes
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do Ciclo de Palestras de 2001. Sao artigos que
apresentam reflexoes teoricas, abordam aspectos da

formagao dos professores de arte e propoem
metodologias de ensino-aprendizagem em arte.

arte nas aventuras da interpretagao" a
professora Anita Prado Koneski busca fundamentos
no pensamento de Gaston Bache lard para perceber a
Em

arte como "outra forma de dizer uma mesma realidade",

negando, entretanto, a oposigao entre razdo e
imaginagao poetica. Em "Experiencia estetica:
constituindo professores de arte", a professora Maria

Cristina Alves dos Santos Pessi faz uma breve
abordagem da teoria de Dewey para, a partir da
concepgao de "arte como experiencia", questionar a
compreensao que os professores da Educagao Basica
tern da arte e o modo como eles vivenciam a experiencia

artistica. Em "A escola e o museu", a professora
Roseane Martins Coelho apresenta projeto em
desenvolvimento pelos arte-educadores do MASC
(Museu de Arte de Santa Catarina) corn a intencao de
preparar professor-escola-aluno para uma relagdo mais
produtiva e sensivel corn a arte e corn os museus. 0

professor Sergio Luiz Ferreira de Figueiredo em
'A educagao musical e os novos tempos da educagao
brasileira" faz uma analise critica abrangente da historia
recente da educacao musical no Brasil, entre a lei 5692/

71 e a lei 9394/96. Figueiredo repensa metodos de
ensino e narra a parceria entre o CEART/UDESC e a
Secretaria Municipal de Ensino. Em "Construindo urn
fazer musical significativo: reflexOes e vivencias", a

professora Viviane Beineke tambern questiona
metodos de ensino apontando principios para o ensino
da mOsica. Defende a diversidade na educagao como

imprescindivel a urn fazer musical significativo e
caracteriza o professor como necessariamente um
pesquisador. A partir do estudo da dramaturgia em
geral e seu principio essencial (o conflito, a agao), a
professora Eliane Tejera Lisboa em "Dramaturgia e
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teatro: tensao criativa", define a arte teatral como a
somatoria do "desenho dramatUrgico" e do "desenho
cenico", analisando suas propriedades e indicando
relagoes entre a agao teatral e o "apresentar-se" na
escola e na vida, Revendo as propostas dos grandes
coreografos dos dois Ciltimos seculos, a professora
Sandra Meyer em "0 criador-interprete na danga
contemporanea" elabora seu pensamento sobre a
danga cenica na atualidade enfatizando a investigagao,

a multiplicidade e a nao-linearidade como
caracteristicas primordiais.

Na segunda parte desta revista, professores e
alunos relatam suas experiencias come artistas e
professores. A professora e artista plastica Rosana
Tag Hari Borto lin em "Depoimento sobre a trajetOria

artistica e o projeto Aiguidar: uma apropriacao",
descreve a construgao de uma experiencia artistica, a
sua experiencia, a partir do dialog° corn o trabalho
artesanal dos ofeiros. A professora demonstra como a
simplicidade da forma, a reagao da agua e do fogo, e o
acrescimo do inusitado passam a construir urn novo
dialog° poetic°. Na seqUencia os alunos dos cursos
de MUsica, Artes Plasticas e Artes Cenicas apresentam

suas experiencias como professores das oficinas
oferecidas as criangas. Em "As varias faces de uma
historia" Maria Paula Boni lha e Nei Massa relatam
brevemente a oficina de "Teatro de formas animadas"
na qual as criangas construiram histOrias e bonecos

para encena-las. Em "Experiencia do sensivel...",
aproximando propostas conceituais de, entre outros,
Lygia Clark e Artaud. a aluna lanai de Abreu Pereira
conta sua experiencia corn criangas e o processo de
procurar sensibilizar, tornar iudico, os movimentos de
produgao e fruicao (vivencia) da arte, desmistificando
materials e gestos. Em "Refletindo sobre algumas
experiencias na oficina de mthica do NUPEART" as

alunas Cristiane de Bortoli e Silvana Kaiff
transformam em vivencias as propostas da Professora
rug
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Viviane Beineke expostas no artigo "Construindo
urn

fazer musical significativo: reflexOes e vivencias"

integrante desta publicagdo. Ja nas primeiras aulas as
alunas/professoras perceberam que a metodologia
proposta possibilitava urn rapido comprometimento e
envolvimento dos alunos e proporcionava-I hes uma real

compreensao dos processos de escrita e execugao
musical.

Estes textos entrelagados configuram,

certamente, o sentido necessario do NUPEART:

professores e alunos juntos, em processo continuo de

pesquisa, estendendo seus conhecimentos a

comunidade. A agao é completada corn a reflexao
permitida pela publicagao desta revista, registro e

documento dos saberes construidos e agora
divulgados.

Florianopolis, julho de 2002
Maria Lucia Batezat Duarte
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