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Pensar la formación docente desde América Latina / Pensar a forma-
ção docente na América Latina

A equipe de trabalho do Observatório da Formação de Professores de Artes 
inicia suas ações no ano de 2011 com a tarefa de delinear no que consiste a for-
mação de professores de artes no Brasil e na Argentina, analisando as condições 
de formação e de desenvolvimento das práticas formativas nos distintos contex-
tos, e construindo por essa via um estofo de pesquisa para estudos posteriores. 
Esse viés nos abriu possibilidades de sistematização de dados históricos, dados 
acadêmicos, de construção curricular e dados políticos que nos possibilitaram 
sustentar a ideia de rede de conhecimento como uma estratégia organizativa dos 
intelectuais com vistas a uma ação coletiva de resistência, transformação e inova-
ção no contexto da formação de professores de artes. 

Nesse contexto, uma das categorias fundantes de nossa discussão é a noção 
de trabalho e suas condições, pois a formação só existe no campo do trabalho. 
Essa categoria, aliás, nos exige pensar a necessidade de uma formação de profes-
sores, pois é nela que se realiza o fazer reiterativo e o fazer criativo. No caso de 
nossa rede de conhecimentos a formação está vinculada aos aspectos estéticos, 
pois se trata de uma rede de pesquisadores no campo da Arte. Mezaros (2006) 
ao abordar o tema dos aspectos estéticos destaca que os processos de alienação 
afetam tanto a criação artística quanto a apreciação das produções artísticas, pois 
o mercado cultural inventa novas necessidades culturais e por consequência atri-
bui valores a esses produtos e seu consumo alienado, isto é, consumir sem se dar 
conta do processo de consumo, o consumo estimulado pela mídia por exemplo. 
Ainda segundo o autor não existe valor sem necessidade, inclusive o valor aliena-
do parte de uma mesma necessidade alienada. 

A tarefa de formar intelectuais segundo Gramsci (1989) é dada à escola, 
por meio de uma formação em diferentes níveis, quanto maior o nível de espe-
cialidade mais amplo o mundo cultural de um determinado Estado. A atividade 
intelectual retorna na teoria de Gramsci como forma especializada de organiza-
ção das sociedades, ligadas à escola e com intrínseca relação com o Capital. Para 
ambos os autores não há atividade somente prática, nem tão pouco somente teó-
rica, as atividades humanas se constituem no campo social, portanto revestidas 
de teorias e práticas. Gramsci (1989) destaca que embora todos sejamos intelec-
tuais, pois como abordou Marx e Engels (2007) desenvolvemos uma atividade 
de pensar, nem todos atuam como intelectuais nas sociedades. Não há por parte 
de muitos uma intencionalidade de profissionalização intelectual, de dirigente 
orgânico dentro da sociedade. Nesse sentido, Ranciére (2010), propõe a reflexão 
sobre os trabalhos do “mestre ignorante”, não como o que está habilitado a legi-
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timar o saber, mas ao que dá a possibilidade do encontro produtivo no conheci-
mento pela emancipação do estudante através de seus próprios meios e recursos. 

Assim, ao refletirmos sobre essa atuação no campo das artes, apontamos o 
sentido do trabalho na formação que segue a propor novas configurações sociais e 
proposições da cultura em formas de liberdade como desafio e desejo constantes.

O projeto do Observatório da Formação de Professores de Artes produ-
ziu, desde sua criação, encontros acadêmicos significativos como estratégia para 
reunião e debate na promoção do pensamento emergente. Reunir pesquisado-
res esteve como nosso principal objetivo e essas oportunidades de intercâmbio 
foram entendidas como pontos estratégicos de identificação e geração de redes 
de pesquisadores que se articulam por todo o nosso campo de trabalho. No caso 
brasileiro, como pudemos diagnosticar em nosso levantamento da produção bi-
bliográfica da década passada (2001-2010), são os anais dos eventos científicos os 
maiores depositários dessas pesquisas. Podemos considerar que, para os docen-
tes da área das Artes, estar em reunião é, em si mesmo, um processo formativo. 
Essa condição se espelha em outras áreas das licenciaturas.

As reuniões e encontros acadêmicos constituíram espaços chaves para o 
desenvolvimento de um posicionamento político como pesquisadores em contex-
to diverso e plural, produzindo um processo de reflexão sobre nosso papel social 
como educadores e pesquisadores, e fortalecendo uma perspectiva crítica e um 
espírito colaborativo de trabalho em rede. Por outro lado, os encontros deram 
oportunidade de conhecer as diversas realidades que se vivem nas diferentes la-
titudes de nossa região e as diversas condições de desenvolvimento da área em 
cada um dos países.

Em que se pense que, apesar do nosso projeto se definir por ações me-
todologicamente organizadas por um princípio de análise comparativa bilateral 
– relações, inicialmente, entre Brasil e Argentina- abrir esse diálogo para outros 
países latino-americanos implicou em traçar o contexto em que ambos os paí-
ses se distinguem e também se unem. Nesse sentido, podemos pensar que es-
sas propostas introduziram e incentivaram a reflexão sobre Nossa América, em 
sua motivação política para aceitar ou rechaçar essa pertença, na medida em que 
pensar os processos formativos (entendendo que docentes são formadores, então 
podemos dizer que pensamos sobre a formação de formadores e, em um âmbi-
to mais abrangente, desenvolvemos um pensamento sobre a formação) dentro 
de um âmbito político periférico, onde as principais referências são advindas de 
marcos externos, notadamente norte-americanos e europeus.

No âmbito do projeto foram realizados, entre 2012 e 2015, seis eventos 
acadêmicos. O primeiro deles foi desenvolvido em 2012 no âmbito do XXI En-
contro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O segundo aconteceu em 
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2013 no contexto do III Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Cultu-
ras: mirando al futuro de América Latina y el Caribe, na Universidad de Santia-
go de Chile (USACH). O terceiro reuniu mais de 80 trabalhos de pesquisadores 
de diferentes países de América Latina, como Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e 
El Salvador, e foi desenvolvido em Bogotá no âmbito do II Encuentro de las Cien-
cias Humanas y Tecnológicas para la integración en el Cono Sur. O quarto sim-
pósio se realizou na cidade de Belém do Pará articulando-se com o XXII Encontro 
Nacional da ANPAP. O quinto evento, o Coloquio Internacional “Pensamiento 
emergente en la formación docente en artes”, foi desenvolvido em novembro de 
2013 na cidade de La Plata, Argentina, e reuniu vários pesquisadores articulados 
pelo observatório. Finalmente, o sexto encontro, foi desenvolvido em outubro de 
2015 no ámbito do IV Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Culturas 
na Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Os encontros no Brasil se constituíram no movimento geral da Associação 
Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas (ANPAP), um em 2012 e outro em 
2013, incentivaram a troca e o debate entre agentes expressivos do meio acadê-
mico da área de Artes. Ocorrendo respectivamente na cidade do Rio de Janeiro, 
no Sudeste, e Belém, na Região Norte do País, ambos os simpósios tiveram êxi-
to em reunir pesquisadores sobre a questão da formação docente, promovendo 
um novo impulso a esse segmento, ao integrar os trabalhos do comitê Ensino 
de Arte dessa associação. Os encontros ANPAP correspondem ao mais recente 
da pesquisa acadêmica, referindo-se a pesquisadores atuantes na pós-gradua-
ção stricto-sensu. Ambos simpósios objetivaram reunir trabalhos que possibili-
tassem maior reflexão e discussão sobre a formação de professores de artes nas 
licenciaturas, ressaltando os aspectos inovadores no contexto das Artes Visuais. 
O trabalho organizou-se visando sistematizar trabalhos acadêmicos e fomentar 
novas pesquisas sobre o tema.

Os estudos no Brasil e Argentina mostraram a existência de estudos sólidos 
desde a primeira década desse milênio e também, nesse período, de surgimento de 
um conjunto novo de pesquisas sobre a formação nas licenciaturas. Averiguou-se 
que nos estudos que abordam as licenciaturas, os focos predominantes se locali-
zam no tema da prática pedagógica, da formação continuada e das questões epis-
temológicas das abordagens didáticas. Buscamos, assim, no primeiro simpósio, 
aprofundar os aspectos relativos a uma agenda para a pesquisa sobre a formação 
de professores de Artes Visuais em três dimensões: a primeira, que evidenciava a 
política das imagens e o campo das visibilidades eletivas, pesquisas que questionas-
sem a hierarquia dos saberes e as visibilidades contra hegemônicas abrangendo o 
relativismo cultural, o exotismo e a fruição da diferença. A segunda dimensão en-
volvia os diferentes espaços e práticas educativas em artes, abordando a formação 
para atuar nos espaços não formais, espaços culturais e a formação do mediador 
educativo. A terceira dimensão articulava os estudos de formação de professores de 
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artes advindas do campo das políticas públicas, considerando as Diretrizes para a 
Formação na Área de Artes Visuais e os programas governamentais que atingem o 
contexto dos pesquisadores de Artes que atuam nas licenciaturas em Artes Visuais. 
23 pesquisadores participaram desta discussão.

O Simpósio O contexto na formação dos professores de artes visuais: a 
pesquisa nas licenciaturas, em 2013, reuniu 29 pesquisadores em quatro gru-
pos organizados pelas temáticas que apresentaram: 1) as TICS, 2) as questões da 
docência artística, 3) os meios e espaços de mediação e 4) as políticas públicas. 
Estiveram nesse corpo de debates, assinalados as novas formas de legislação bra-
sileira que regulam as licenciaturas (PIBID - Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência e Lei 11.645/08 sobre diversidade cultural) e as problemati-
zações dos aspectos centrais na articulação na formação profissional da prática de 
arte e da docência, como a subalternidade ocupada pela segunda área. 

Em janeiro de 2013 organizou-se o Simpósio Latinoamericano de Forma-
ción Docente en Artes: temas actuales y desafios em Nuestra América, integran-
do o III Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Culturas na Universidad 
de Santiago de Chile. Reunindo 47 comunicadores, o simpósio pôde ampliar o 
diálogo entre pesquisadores de diferentes cidades e países da América Latina, e 
estreitar os laços entre os próprios investigadores brasileiros e argentinos. O fato 
de estarmos reunidos sob a égide das pesquisas em Tecnologias e Culturas resul-
tou no duplo vínculo que se desenhou sobre o material apresentado à reflexão: as 
TICs e as questões do interculturalismo/multiculturalismo foram os objetos de 
estudo mais frequentados em nossos debates. 

Em Bogotá, em 2013, no Simpósio Latinoamericano de Formación de 
Profesores de Artes: investigaciones actuales y sus contextos que integrou o II 
Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el 
Conosur (II ECHTEC), na Universidad Sergio Arboleda, obtivemos um simpó-
sio de maiores proporções, com 70 pesquisadores e grande diversidade temática, 
com forte ênfase na abordagem política, desde o âmbito das legislações e as polí-
ticas públicas a disputas dos campos de conhecimento e de maior reconhecimen-
to dos aspecto das micropolíticas envolvidas no trabalho de formação docente. 

O Colóquio Internacional O pensamento emergente na formação docente 
em artes - encontro de investigadores argentina-brasil 2013, foi desenvolvido 
com sede no Instituto de História da Arte na Universidade Nacional de La Plata 
(UNLP), Argentina, em 28 de novembro de 2013. O Colóquio oportunizava então 
a formação de pares de pesquisadores e abria novas frentes de discussão sobre 
esses temas. Buscamos arrolar esses diálogos envolvendo comunicadores cujos 
trabalhos que se dirigem pelo enfoque de temas estratégicos sobre a questão da 
formação docente em nossos países.
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Esses diálogos pensam a situação da emergência que, advinda de uma 
apresentação assumidamente autoral, deve estar articulada com movimentos 
maiores, apostando nos plurivocalismos e nas formas coletivizadas. A reunião 
de alguns destes textos trabalha sobre o conjunto reunido de fragmentos de uma 
história recente e de seu futuro mais próximo, história que estivemos a investigar 
durante os últimos dois anos como parte do projeto bilateral do Observatório. 
Um futuro que implica em colocar, como estratégia de ação regionalista e para 
além, via um estudo comparativo, tácita associação que busca fomentar, a partir 
dos resultados desse levantamento, uma política educacional que parte pelo reco-
nhecimento dos sujeitos formadores, enfatizando a relação de pertença e os seus 
modos de presença no mundo contemporâneo. Assim, estudando os períodos da 
última década e, desde a reflexão sobre o passado recente quanto sobre o futuro 
próximo que se detecta nos projetos atuais, tanto uma quanto outra, os cruza-
mentos são estabelecidos através da relação dialógica que, segundo entendemos, 
devem passar primeiro pela assunção de cada lugar de enunciação. Afirma-se as-
sim, inversamente, pelo que cada qual trabalha e a seu modo, a pertinência da 
intelectualidade vigente na identidade ímpar de cada pensamento. 

Precisamos ocupar nosso próprio lugar, habitar a nossa própria casa, reco-
nhecer nossos limites e falarmos de nossas próprias experiências. Especialmente 
no campo das artes, mudança radical em nossas próprias intenções que estive-
ram alienadas de nossos mais próximos, demarcadas nessa história pelo traço de 
estarmos sempre de costas para o nosso continente. A retomada de um diálogo 
Argentina e Brasil promoveu essa reversão, fomentando um olhar sobre nossas 
próprias realidades, um olhar desde Nuestra América. No caso brasileiro, com 
uma produção pujante e sempre crescente, ainda desconectada de outras expe-
riências vizinhas, essa reconfiguração está já ativada pelos encontros que o pro-
jeto vem promovendo desde seu início, reunindo atores em contato e troca. No 
caso argentino, apresentando avanços significativos para o desenvolvimento do 
campo contribuindo, através de políticas públicas, para oferecer maior visibilida-
de e alcances à produção local. 

Especialmente no Colóquio, ao falarmos assim, em pares, situados de um 
e outro lado, estabelecemos também o lugar do outro, reconhecendo o impres-
cindível papel da interlocução na conformação de um pensamento disponível ao 
contato, flexível e sensível diante da diferença, abrindo caminhos para o desen-
volvimento do pensamento emergente. Esse outro que é vizinho próximo e que 
compartilha de muitos de nossos próprios desígnios; esses que se fazem, de certo 
modo pelas atitudes e ações, reflexões e disposições derivadas, uma diferença 
sutil de grande valor para essa mirada do caráter que cada qual investigação as-
sume. A relativa diferença que essa proximidade promove é uma das qualidades 
que desejamos explorar. 
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Ao terminarmos o colóquio, ouvimos da diretora do IA que ainda não se 
havia feito algo do gênero em La Plata, que essa tinha sido uma façanha ímpar. 
Reconhecemos, com seu arroubo, a ousadia em unirmos uma audiência multico-
nectada, em que não apenas um sujeito fala de um lugar a outro, como em vídeo 
conferência, mas em 4 salas integradas, onde cada uma das audiências brasileiras 
intervinha e propunha questões integrando-se à plateia argentina. Pretendemos 
prosseguir na busca de modos de conexão de grupos em rede e traçarmos novos 
desenhos de audiências expandidas. 

Nesse momento, ao somarmos todas as audiências, contabilizamos mais 
de 150 pesquisadores que se articulavam na pesquisa sobre formação de profes-
sores de arte e que eram, de acordo com esses interesses, potenciais articuladores 
de uma rede a se formalizar e consolidar. Pensar em uma rede com essas carac-
terísticas implicava já abrir a possibilidade de estabelecer diálogos constantes e 
ações comuns sobre a formação docente. 

Nesse contexto, organizamos um novo encontro acadêmico, o Simposio 
Latinoamericano de Formación de Docente en Artes: hacia una red colabora-
tiva de investigadores, que foi desenvolvido em outubro de 2015 no ámbito do 
IV Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Culturas na Universidad de 
Santiago de Chile (USACH). Foi no espaço desse Simpósio Latino-americano que, 
reunidos em assembléia geral no final do encontro, todos os presentes decidimos 
criar a Red Latinoamericana de Investigación sobre Formación de Profesores de 
Artes (Red LAIFOPA) firmando um ata de fundação. 

A Rede Latino-americana de Pesquisadores sobre a Formação de Professo-
res de Artes traz em sua constituição a necessidade de impulsionar a organização 
de intelectuais (intelectuais orgânicos na perspectiva de Gramsci) porque inseri-
dos na realidade social, não só propositores teóricos de uma realidade idealizada, 
mas pensadores de uma realidade social concreta e vivenciada, capazes de atuar 
criticamente na produção, veiculação de conhecimentos, bem como na democra-
tização do acesso. Igualmente lutar por condições capazes de atender a formação 
de professores de qualidade, a melhoria das condições de trabalho e atuação na 
perspectiva de uma educação estética. 

Para construir essa rede múltipla, sistematizamos um conjunto de objeti-
vos que são pontos de partida para o debate, reflexão e engajamento de diferentes 
coletivos de pesquisadores, professores e artistas que desejem problematizar o 
objeto em questão, entre eles: a) a necessidade de analisar o modelo de formação 
docente priorizado pelos países na América Latina e as condições de formação 
dos professores; b) identificar as diferentes formas de inserção da arte no contex-
to social e das políticas de validação da arte na sociedade; c) debater e problema-
tizar a inserção das tecnologias na escola; d) analisar e refletir sobre a formação 
dos formadores nas universidades colocando-se diante da questão: professores 
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universitários nas licenciaturas, intelectuais burocratas ou intelectuais transfor-
madores?; e) problematizar a noção mesma de América Latina, debatendo as di-
ferentes concepções e processos.

Sendo o campo da educação um campo estratégico na formação, não ape-
nas de indivíduos, mas de agentes coletivos e mais amplamente, de coletividades, 
na medida em que essa rede se expanda e se aprofunde com maior penetração na 
própria prática do pesquisador seguiremos contando com o avanço dessa política 
de articulações e implementação de ações estendidas, em que possamos, pelas 
experiências compartilhadas e estudos comparativos, finalmente, discutir sobre 
a formação na América Latina com maior propriedade e debater criticamente 
sobre a nossa própria realidade.

Prof. Dr. Federico Buján 
Profa. Dra. Isabela Nascimento Frade 

Profa. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva



PARTE 1 - PESQUISA EM FORMAÇÃO
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Introducción/Introdução

O conjunto de escritos que compõem a primeira parte deste livro nos con-
vidam a fazer reflexões – ao mesmo tempo que indicam caminhos e possibilida-
des de pensar – sobre a pesquisa sobre o ensino de arte e a formação docente. 
Esse convite surge em momento oportuno, considerando o cenário político, eco-
nômico e social que vivemos – não cabe aqui apresentar esse cenário, mas os tex-
tos dimensionam de maneira clara e abrangente os impactos para e na formação 
docente, seja no Brasil ou na América Latina. 

Com base em uma abordagem crítica e histórico-cultural, os(as) auto-
res(as) fazem esclarecimentos, apontam questões polêmicas que emanam de dis-
tintos locais do norte ao sul, do leste aos oeste do Brasil, da realidade Argentina, 
com interfaces que extrapolam os limites geográficos e interpõem a necessidade 
de articulação e ampliação de diálogo, seja por meio da pesquisa, da práxis peda-
gógica ou das tecnologias de informação. Tais proposições assumem configura-
ções concretas em redes colaborativas, em coletivos de professores, em projetos 
institucionais ou do professor (universidade ou da escola) ou simplesmente na 
relação professor e aluno. 

Os 6 capítulos desta primeira parte do livro, resultam de investigações rea-
lizadas em grupos ou projetos de pesquisa (em processo de elaboração ou cons-
trução permanente) e mostram trajetórias de pesquisas que valorizam o saber e a 
formação docente, tendo como elemento articulador a própria pesquisa, entendi-
da como a busca e a produção do conhecimento. 

No campo das reflexões que os textos podem nos provocar, destacamos 
alguns pontos que indicam a relevância dos mesmos. Inicialmente, destacamos 
os questionamentos de Hillesheim e Silva, expresso no texto Contribuições para 
a pesquisa sobre a formação de professores de artes: perspectivas sócio-histó-
ricas: “Qual a centralidade dos estudos sobre formação docente na área de artes? 
Por que tomar a América Latina como foco de estudo? Quais as contribuições do 
observatório para a formação de professores de artes visuais?”. Ao levantar essas 
questões as autoras evidenciam a preocupação com o aligeiramento da formação 
docente em arte e sua estreita relação com uma concepção liberal, que mesmo ne-
gando a existência, insiste em uma educação pautada no conhecimento europeu, 
na dualidade do conhecimento que fortalece a divisão da sociedade em classes 
sociais. As autoras apontam que essas desigualdade sobressaem nos currículos 
de formação de professores, seja, por exemplo, pela ausência de conteúdos sobre 
a América Latina ou pela forma limitada ou restrita com que os conteúdos sobre 
a história e a cultura afrodescendente e indígena são apresentados nos cursos de 
formação de professores ou nas escolas.
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Vago-Soares e Schütz, no texto O trabalho colaborativo como possibilida-
de de formação continuada de professores(as), apresentam a problemática refe-
rente à formação continuada de professores e indicam como as práticas de traba-
lho colaborativo podem contribuir com qualificação dos profissionais docentes, 
por meio da análise de propostas estabelecidas na parceria escola e universidade. 
As autoras apontam a construção de maior autonomia do professor e do trabalho 
colaborativo, como possibilidade de superação às dificuldades de toda ordem en-
frentadas pelos profissionais da educação.

Buján, ao escrever sobre Formación docente y prácticas educativas me-
diatizadas: aproximaciones desde una perspectiva analítica de la discursividad,  
nos mostra como uma série de fenômenos que têm lugar no interior dos proces-
sos educativos se desenvolvem por meio de diversas soluções sócio-técnicas, no 
âmbito dos atuais contextos físico-virtuais. O autor aborda as novas formas de 
participação cidadã, as configurações de diversos coletivos e espaços virtuais, as 
múltiplas formas de construção e preservação da memória social e a expansão 
de narrativas transmidiáticas, como fenômenos que apresentam desafios para as 
instituições educativas e para a formação de professores.

No texto Observatório da formação: cartografias latino-americanas em 
artemídia - Brasilianas I, Frade e Alvarenga discutem como a articulação em 
rede é uma ação que requer uma disponibilidade para a ação compartilhada e 
continua para a troca acadêmica. Do ponto de vista crítico, as autoras mostram 
que, mesmo existindo uma condição incipiente em nossos países, expresso pela 
culturas de dependência a circundar as metrópoles do capital, a ação em rede 
pode imprimir vigor à área pelas possibilidades de ampliação e expansão oriun-
das de ações compartilhadas.

Em meio a essas discussões sobre pesquisa, ações colaborativas, transmi-
diáticas e em rede, temos o texto de Silva e Santana, Educação musical e suas 
contribuições para uma formação integral, que nos mostra um pouco das dis-
cussões sobre a educação musical no contexto escolar brasileiro, com interfaces 
com as discussões sobre a formação de professores. As autoras abordam a rele-
vância da música para o desenvolvimento humano e sociocultural e apresentam 
a problemática da formação de professores que atuam na escola. De alguma ma-
neira, as autoras relativizam a formação inicial e superior, enfatizando o conhe-
cimento cotidiano, o que potencializa a questão do notório saber em arte, mas, 
seria esse o caminho para resolver o lugar da arte na escola? Como ampliar a 
formação de professores nas diversas linguagens da arte? A discussão pode ser 
pautada na relação entre arte e docência? Quais caminhos para resolver a insufi-
ciência de docente em arte?

As possíveis respostas a esses questionamentos mostram que muito temos 
que avançar, que a pesquisa sobre e na formação docente em arte, precisa ser 
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consolidada e ampliada como princípio educativo e pedagógico, como podemos 
ver no texto de Shah O ato criador como práxis arte/educativa na formação de 
professores de artes visuais, nos colocam frente aos cenário do ensino de artes 
visuais e abordam o processo do ato criador e do fazer poético no contexto do 
trabalho social, enfatizando as produções de artistas e a performance da prática 
artística com olhar pedagógico. De fato, a docência como criação é um princípio, 
não só de Shah, mas dos demais autores(as). 

O entendimento do princípio educativo do trabalho nos remete à com-
preensão da atividade criadora humana, manifesto tanto na produção artística 
quanto na prática pedagógica em arte, ou ainda na relação entre a arte e o seu en-
sino. O professor como mediador, como um intelectual orgânico, expõe a inten-
cionalidade do fazer, evidenciando que o trabalho pedagógico em arte é criativo, 
artístico, crítico e ao mesmo tempo histórico e cultural.

Embora o professor seja o objeto ou o sujeito dos estudos citados, não se 
desconsidera os aspectos dos impactos da ação de ensinar e dos processos edu-
cativos sobre o sujeito que aprende: o aluno. Podemos afirmar, inclusive que, de 
fato, o sujeito que aprende (sendo ele aluno ou professor) é que move a produção 
de conhecimento, que provoca olhares e saberes e que solicita de alguma maneira 
a indicação de caminhos e soluções para as questões sociais. Neste sentido, os(as) 
autores(as) não se furtam à responsabilidade de apresentar propostas. Por isso, 
mesmo o convite à leitura, agora com forma mais definida se faz eminente.

Vera Lúcia Penzo Fernandes
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
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1. CONTRIBUIÇÕES PARA A PESQUISA SOBRE A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE ARTES: PERSPECTIVAS SÓCIO-HISTÓRICAS

Giovana Bianca Darolt Hillesheim1 

Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva2

RESUMO

As ideias aqui propostas têm como ponto de partida os estudos desenvolvidos pelos pes-
quisadores vinculados ao Observatório da Formação de Professores, mais precisamente à equipe da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), postos para o debate, que busca consolidar a 
formação docente como tema de estudo na área de artes visuais. Partindo de um olhar sócio-históri-
co, concebem-se os estudos sobre a formação embasados na percepção de que a abordagem temática 
é fruto da polissemia com que a área trata o tema do trabalho docente e a dimensão da formação. 
Percebe-se que os estudos focam ora as necessidades da prática pedagógica, ora a carreira docente, 
produzindo pouco aprofundamento para o cenário em análise. Embora esse tema venha ganhando, 
nas últimas décadas, grande relevância, observa-se que, na área de artes visuais, há, até o presente 
momento, poucos estudos sobre as licenciaturas3. Assim, as pesquisas do Observatório sobre as 
licenciaturas, a partir das contradições que se evidenciam, são o foco desta análise. Entende-se, no 
entanto, que a pesquisa, sozinha, não transforma a realidade, todavia dá sustentação, com seus dados 
analíticos, à ação e à formação de intelectuais orgânicos engajados na compreensão da arte em seu 
caráter humanizador. Derivado desses entendimentos e, ao mesmo tempo, para guiar o processo de 
escrita, colocaram-se algumas perguntas: Qual a centralidade dos estudos sobre formação docente 
na área de artes? Por que tomar a América Latina como foco de estudo? Quais as contribuições do 
observatório para a formação de professores de artes visuais? Este estudo analisa tais questões e 
propõe, ao final, eixos de debate para aprofundamento no Simpósio.

Palavras-chave: Formação de Professores. Artes Visuais. Rede. Política. Resistência.

1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONTRIBUIÇÕES SÓCIO-HISTÓRICAS

Pensar na formação de professores sob uma perspectiva sócio-histórica 
requer pensar o professor como intelectual segundo a perspectiva de Gramsci 
(1991), concebendo-o no exercício de funções de organização, por vezes no pro-
cesso de produção da cultura, em sua capacidade de refletir não só em relação à 
sua realidade, mas também sobre as condições sociais em que essa realidade foi 
sendo (re) produzida a partir de uma perspectiva de classe. Duriguetto (2014) 
1- Mestra e doutoranda em Artes Visuais no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de 
Santa Catarina/UDESC. Professora na Licenciatura em Artes Visuais da UNIDAVI.
2- Professora do Departamento de Artes Visuais do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – PPGAV e Educação – 
PPGE. Coordenadora Institucional do LIFE/UDESC.
3 - A partir de 2011/2012, com a proposição do Observatório da Formação de Professores de Artes, esse tema foi sendo 
induzido com a organização de eventos específicos. Porém, observou-se que muitos dos estudos enviados para os simpósios 
estavam mais adequados ao tema do ensino de artes.
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afirma que Gramsci (1999) desenvolveu a concepção de intelectual orgânico para 
contrapor-se à visão de intelectual independente de Weber (1993). Para Gramsci 
(1999), os intelectuais orgânicos atuam na defesa, na organização e no encami-
nhamento das lutas relevantes das camadas oprimidas, buscando construir um 
pensamento contra-hegemônico, isto é, que se contraponha ao pensamento dos 
intelectuais tradicionais, defensores das classes dominantes.

Na visão de professor como intelectual orgânico, propõe-se o espaço da es-
cola e, portanto, da formação, como espaço de construção de outra lógica social, 
diferente da proposta pelo capital em que a arte e os processos de formação estéti-
ca, inclusive o modelo de gosto criado pela indústria cultural, sejam desconstruí-
dos e recolocados sob uma perspectiva emancipadora. Assim, concebe-se, aqui, 
a formação de professores como o espaço de ampliação dos repertórios acerca da 
arte e seu ensino, da análise das dimensões do conhecimento teórico prático, das 
relações ideológicas e das soluções estéticas advindas do processo criador.

Para contrapor-se aos processos de alienação da arte, a formação inicial ne-
cessita analisar a produção artística sob uma perspectiva histórica e suas contradi-
ções e, igualmente, investigar a materialidade da arte e seu papel social como ação 
humanizadora. As discussões sobre os engendramentos ideológicos, a partir dos 
modos de uso e do valor de troca do objeto artístico distribuído nas instituições de 
arte, precisam ter espaço no decurso da formação porque esses aspectos influen-
ciam na seleção de objetos artísticos que fazem parte do repertório dos professores. 
Outro aspecto a ser analisado é a apropriação que a indústria cultural faz dos obje-
tos da arte, da formação do gosto e da alienação do trabalho artístico.

Para Vazquez (1978, p 35), “O homem é o objeto específico da arte, ainda 
que nem sempre seja o objeto de representação artística.” Sob esta perspectiva, 
a vida humana concreta, os modos de ver do artista, seu tempo e o processo his-
tórico em que está inserido são conteúdos da arte associados à forma como essa 
produção se apresenta.

Parte-se da análise de que o processo de formação do professor é contínuo, 
no entanto, é ainda na graduação que há uma certificação profissional, habili-
tando-o para o trabalho como especialista. Nos cursos de graduação, o sujeito 
naturaliza o ideário de sua formação para o trabalho e, desta forma, os conteúdos 
ganham status de cientificidade, embora permeados de sentidos ideológicos a 
partir dos recortes feitos e do modo como os professores formadores organizam a 
distribuição dos conteúdos. Por isso, a dimensão da reflexão sobre a práxis é cara 
à formação dos intelectuais, pois se, de um lado, é necessário defender o acesso 
amplo aos conteúdos construídos historicamente pela humanidade, por outro, há 
que se buscar uma prática pedagógica que amplie as possibilidades de reflexão, 
compreendendo os processos de alienação a que se submete o professor na me-
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dida em que ele não percebe seu trabalho reproduzindo as relações de opressão 
postas no cenário pós-moderno e neoliberal.

Observa-se nos últimos tempos, na área de Artes, a tematização do termo 
“experiência” sob a perspectiva da escola nova, portanto, num viés liberal, na maio-
ria das vezes fundamentada em Dewey (2010), mas, de modo geral, utiliza-se o 
termo como sinônimo de fazer, de prática, de exercício artístico e instrumental.

O pragmatismo da filosofia norte-americana influenciou muito a educação 
brasileira, em especial no início do século XX. No Brasil, o maior represen-
tante do pensamento deweyano é Anísio Teixeira. Ele, quando foi aos Esta-
dos Unidos, tomou contato com as idéias de John Dewey e foi o responsável 
por introduzir no Brasil essa nova proposta de filosofia da educação e de 
prática pedagógica. Junto ao nome de Anísio Teixeira estão outros educa-
dores como: Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Francisco Campos. 
(SOUZA; MARTINELI, 2009, p. 163).

Os autores marcam dois momentos da influência de Dewey (2010) na edu-
cação brasileira, a primeira entre meados da década de 1930 e 1950 a partir da dis-
seminação de seu pensamento por Anísio Teixeira e, mais tarde, a partir da “‘Epis-
temologia da prática reflexiva’ ou ‘Corrente do Professor Reflexivo’ [...]” (SOUZA; 
MARTINELI, 2009, p. 165). Da mesma forma, segundo os autores, no primeiro 
momento havia um enfoque mais político debruçando-se sobre as questões da de-
mocracia e do estado laico; já no segundo momento, mais pedagógico, volta-se aos 
aspectos da formação de professores. A crítica de Souza e Martineli (2009) ressalta 
a tomada da prática como oposição à racionalidade técnica a partir da centralidade 
do professor nos debates relativos à educação. Eles ressaltam ainda que

[...] os próprios propositores desta perspectiva de formação, como Antônio 
Nóvoa, reconhecem a “pobreza das práticas dos professores”. A reflexão “a 
respeito do nada mais do que a sua própria prática” (ARCE, 2001, p. 267), 
desconsiderando as condições histórico-sociais em que as se desenvolve e 
minimizando o valor da teoria e dos fundamentos filosóficos, políticos, so-
ciais, históricos e de uma sólida formação didático-metodológica (FACCI, 
2004), provocam um esvaziamento do conteúdo e um empobrecimento de 
sua prática. (SOUZA e MARTINELI, 2009, p. 170).

Focada nessa compreensão, a formação de professores, de modo geral, e de 
Artes em particular, ganha ênfase na formação utilitária para a prática e, nesse 
aspecto, a pesquisa deixa de lado sua dimensão intelectual para uma dimensão uti-
litária. Embora focar o olhar nos processos pedagógicos seja de fato fonte desta 
análise, não é possível transformá-los em única dimensão de abordagem, pois a 
pesquisa da prática isoladamente não permite a percepção da categoria na totali-
dade, ou seja, impede a percepção das variantes que produzem objetivamente as 
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questões envoltas na produção de uma determinada prática formativa e, por con-
sequência, educativa. Para um processo de mergulho na práxis transformadora é 
necessário perceber as contradições políticas, sociais e ideológicas presentes na es-
cola como instituição estratégica da sociedade neoliberal. A formação na licencia-
tura que aborda diferentes níveis de conhecimento acerca do trabalho do professor 
de Artes e das necessidades de transformação desse contexto colabora para uma 
maior percepção das contradições existentes na prática. Ressalta-se o papel da arte 
como produção coletiva e transformadora para humanização da vida humana.

Talvez esse movimento de ascensão da formação para a prática e seus des-
dobramentos nos documentos legais sejam respostas para a questão que se co-
loca: Qual a centralidade dos estudos sobre formação docente na área de Artes? 
Pode-se dizer que, até o ano de 2011, poucos estudos se configuraram a partir des-
se tema e que a maioria deles se situou nos cursos de pós-graduação na área da 
educação. Ainda, a criação do “Observatório da Formação de Professores no âm-
bito das Artes: estudos comparados entre Brasil e Argentina” impulsionou essa 
temática, que foi disseminada na área de Artes, em especial, a partir de levanta-
mentos de teses, dissertações, periódicos e trabalhos publicados em eventos na-
cionais. Também, a realização de eventos no Chile, Colômbia, Brasil e Argentina 
auxiliou na visibilidade dos estudos da área. Fonseca da Silva (2015) relata essas 
atividades do observatório para, além da visibilidade, ampliar a rede de pesquisa. 
Mesmo no contexto dessas publicações, observa-se que há uma compreensão li-
mitada do sentido da formação docente. Há uma clara confusão entre os estudos 
no sentido do seu objeto, poucos se dedicam de fato ao processo de formação 
tomando as licenciaturas, a educação continuada ou mesmo a pós-graduação na 
área de Artes como foco de análise. Considerando esses aspectos, no próximo 
tópico serão abordadas algumas problemáticas relativas aos estudos de formação 
de professores identificadas nos estudos do observatório pela equipe da UDESC.

2. CONTRIBUIÇÕES DA ÁREA DE ARTES VISUAIS PARA A FORMAÇÃO

Rosa (2005) aponta que a Lei n. 5.692, de 11 agosto de 19714, que é uma re-
forma da LDB de 1961 e foi criada no contexto da ditadura militar, fundamenta-se 
no parecer de Chagas (1970) para criar as licenciaturas curtas, concebidas como 
estratégia de formação aligeirada para dar conta da obrigatoriedade do ensino de 
Educação Artística nas escolas.

As licenciaturas em Artes5, advindas da necessidade de professores para 
ministrarem a disciplina de Educação Artística, principiam nesse contexto um 
problema que atravessou durante muito tempo a formação nas licenciaturas, 
qual seja, de um lado uma formação aligeirada e, de outro, a polivalência, fenô-

4- Brasil (1971)
5- Chamadas inicialmente de Licenciatura em Educação Artística.
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meno que perdura até os dias atuais. A formação aligeirada se insere na concep-
ção liberal de que a educação das camadas populares deve contemplar a forma-
ção mínima, pois as diferenças de acesso e permanência na escola, bem como a 
satisfação das necessidades humanas, são naturalmente desiguais na sociedade. 
Essa análise liberal que se materializa e, por consequência, posterga-se nos dias 
atuais proletariza o professor que atua na escola pública, onde estudam os filhos 
das camadas populares, e qualifica a formação no ensino superior, onde estudam 
os filhos das camadas dominantes.

Outro aspecto central para o debate diz respeito à formação científica do 
professor nas licenciaturas, no que diz respeito aos processos históricos, filosó-
ficos, políticos, sociológicos, entre outros, que vem ao longo dos anos sendo en-
fraquecida. Muitas dessas áreas, inclusive, não são contempladas nas matrizes 
curriculares vigentes. Alguns estudos do observatório apontam para essa aborda-
gem. Azevedo (2014) investiga a inserção dos conteúdos sobre o tema da América 
Latina nos cursos de graduação de cinco universidades participantes do “Obser-
vatório de Formação de Professores no âmbito do Ensino de Arte na América La-
tina: estudos comparados entre Brasil e Argentina”. Observou-se, nesse estudo, 
que poucos dos autores utilizados nas ementas dos cursos são de origem latino-a-
mericana e, ao mesmo tempo, poucos abordam as temáticas da arte e da cultura 
latino-americana. Predominam autores europeus e norte-americanos e apenas 
uma das universidades investigadas tem disciplinas cujo título aborda o tema da 
América Latina.

Outro estudo, de Alvarenga (2015), investiga as licenciaturas no Brasil si-
tuadas no estado do Paraná (região sul) analisando as disciplinas que se detêm 
nos temas do ensino de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), tecnologias e re-
ferentes à Lei n. 11.645, de 10 de março de 20086 (acerca da obrigatoriedade da 
temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena).

Trata-se aqui, pois, de analisar o perfil dos cursos de licenciatura em Artes 
Visuais e/ou com nomenclaturas semelhantes em relação à sua estrutura 
como: quantidade, habilitações, modalidades de ensino, localização, car-
ga horária e relação candidato/vaga nos processos seletivos, assim como 
analisar as matrizes curriculares de oito cursos presenciais de licenciatura 
com a nomenclatura Artes Visuais ofertados por oito Instituições de Ensino 
Superior (IES) públicas desse estado, com vistas a identificar a presença ou 
ausência de três aspectos: (1) referência às tecnologias contemporâneas; 
(2) referência à Lei no 11.645/2008 (História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena); (3) referência à Lei no 10.436/2002 (LIBRAS) e inclusão de 
pessoas com deficiência. (ALVARENGA, 2015, p. 07).

6  Ver Brasil (2008).



23 |

A autora percebe a ampliação do número de cursos existentes no estado 
do Paraná, dado este em consonância ao que acontece no restante do país. Há 
também um conjunto de nomenclaturas diferenciadas para nomear as Artes Vi-
suais, ou Plásticas, ou Educação Artística, embora a nomenclatura Artes Visuais 
predomine. A maioria desses cursos teve seu remodelamento para Artes Visuais a 
partir dos primeiros anos do século XXI. Em relação ao tema tecnologias, obser-
vou a autora que é o mais recorrente nas ementas, mais vinculado à contempo-
raneidade, cumprindo perfeitamente o disposto nas Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a área de Artes Visuais. Já os conteúdos relativos à cultura africana, 
afro-brasileira e indígena aparecem mais no interior das ementas do que no título 
das disciplinas. A inserção dos conteúdos da educação especial, pelo Decreto n. 
5.626, de 22 de dezembro de 20057, e a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 20028 
(LIBRAS), é tema mais complexo. Segundo a autora,

Quanto à disciplina de LIBRAS, esta geralmente possui a menor carga horária 
ofertada pelas disciplinas do curso, assim como as disciplinas sobre inclusão 
de pessoas com deficiências, quando ofertadas. Verificou-se que o mesmo 
acontece com a disciplina que engloba o tema da História e Cultura Afro-
-Brasileira e Indígena. Quando esta disciplina é ofertada, realça-se a História 
e Cultura Afro-Brasileira e geralmente ignora-se a História e Cultura Indí-
gena. Em geral, trata-se apenas de uma disciplina na matriz curricular cujo 
foco incide sobre esse ponto, e ainda com a menor carga horária possível na 
maioria dos casos. Isso indica que esses temas aparecem no currículo quase 
que exclusivamente em função de uma legislação, visto que essa última lei, na 
verdade, afeta o currículo da educação básica e, de modo indireto, o currículo 
da licenciatura em Artes Visuais. (ALVARENGA, 2015, p. 188).

Posto os argumentos, percebe-se que a inserção de uma disciplina sobre as 
temáticas elencadas é uma estratégia para que os alunos tenham alguma intro-
dução sobre o tema contemplado nas DCNs. No entanto, sabe-se que esses temas 
precisam ser abordados sobre diferentes perspectivas a fim de que o estudante 
possa desenvolver novos estudos acerca deles.

3. EIXOS PARA O DEBATE NA AMÉRICA LATINA

Propor uma rede de formação de professores na América Latina requer 
sistematizar, primeiramente, o número de cursos de Artes existentes nos países 
participantes. Neste estudo, analisa-se em especial os cursos na área de Artes Vi-
suais. No entanto, ao deparar-se com essa necessidade, observa-se também a rea-
lidade e pode-se intuir que nem todos os países têm bases de dados digitais, como 
o Brasil, onde o site do Ministério da Educação (MEC) bem como o banco de 

7- Ver Brasil (2005).
8- Ver Brasil (2002).
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dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) disponibilizam aos pesquisadores dados organizados para uso em pesqui-
sas. Com a falta de financiamento para projetos de pesquisa nas áreas de Artes 
e Ciências Humanas, comum aos países da América Latina, é a transparência na 
disponibilização dos dados que otimiza o trabalho das equipes de investigação.

 A ampliação do espectro do projeto do observatório, ao participar da rede, 
pergunta a si e aos participantes: Que questões emergem da formação de uma 
rede? Aqui, interessa particularmente o estudo do modelo de formação nas licen-
ciaturas. Há um modelo comum? Há soluções práticas e modos de fazer especí-
ficos? A trajetória política da América Latina produziu um modelo diferenciado 
de formação docente que provoque uma resistência? Ou há uma reprodução das 
práticas europeias e norte-americanas?

Essas perguntas exigem novas pesquisas, estudos que ultrapassem a fron-
teira de cada país, organização de grupo, ação coletiva de pesquisadores e coleta 
de dados a partir de um eixo comum. A rede de investigadores possibilita a par-
tilha de estudos, dados, reflexões e posicionamentos coletivos, ao mesmo tempo 
em que possibilita novas perguntas em relação à dimensão da atuação política 
no movimento dos professores nos diferentes países. Alguns desses aspectos são 
abordados em Fonseca da Silva, Buján e Frade (2014).

Contra o que se luta? Proletarização dos professores? Mercantilização da 
arte? Aligeiramento da formação? Desqualificação dos conteúdos? Alienação e 
mecanização dos processos de formação? Questões complexas que, embora não 
tenham respostas imediatas, necessitam fazer parte do escopo de análise de um 
grupo que trabalhe com um objeto em comum. De qualquer forma, é cara a com-
preensão de que a formação de professores tem sentido ampla, pois são muitas as 
dimensões que produzem intervenção no trabalho docente, acarretando, inclusive, 
sua “desintelectualização”. Todavia, entende-se que o crescente e reiterado discur-
so, que coloca a educação como campo de correção de distorções sociais, repercute 
sobremaneira na formação dos professores de Artes, uma vez que uma formação 
pautada majoritariamente na prática acaba por intensificar a responsabilização dos 
professores no acesso aos bens culturais. O comprometimento da área de arte com 
a reprodução das ideologias neoliberais é, portanto, foco de preocupação.

Sob esta perspectiva, Favaretto (2010) ressalta a complexidade da questão 
ao trazer à tona o imperativo estético que reina nas instituições educacionais e 
culturais, onde a arte é, muitas vezes, abordada na lógica da mercadoria: sedu-
ção, inovação, distração e embelezamento em prol de uma generalização estéti-
ca. Assim como a tendência à homogeneidade nas produções culturais tem-se 
mostrado cada vez mais latente, alerta Favaretto (2010) que a combinação entre 
arte e educação parece mobilizar esperanças e expectativas de efeitos políticos 
imediatos. É preciso, assim, considerar a significação social das ações educativas 
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realizadas em nome da arte e como elas repercutem na formação de professores, 
legitimando o processo de produção, distribuição e uso da cultura. Não é à toa, 
portanto, que tanto se fala no papel da arte na educação.

De fato, fala-se no papel da arte na educação porque supõe-se [sic] a exis-
tência de um valor que vem de certa mitologia da arte, afirmada de muitas 
maneiras: pela ideia, instalada há bastante tempo entre as reflexões sobre 
educação, de que a arte é componente essencial da formação humana e que 
isto deve ser garantido desde cedo; porque existe uma instituição, a escola, 
que garante a legitimidade da arte na educação; também, e de modo preg-
nante, porque desenvolveu-se [sic] uma demanda de mercado que recobre 
e infla a imagem cultural da arte. Mas, se há uma pergunta continuamente 
reiterada pelos educadores, é porque existe um problema, uma inquietação 
e alguma confusão sobre a composição ou intersecção dos dois termos da 
equação, educação e arte. (FAVARETTO, 2010, p. 227).

A atenção aos estudos sobre formação docente tem a prerrogativa de ma-
pear como as pesquisas se colocam em relação às vertentes hegemônicas e como 
o conhecimento neste campo materializa-se, inclusive para refletir se a arte vem 
sendo vista como estratégia para diferenciar os indivíduos em meio à estetização 
generalizada. O observatório assume, assim, a prerrogativa do mapeamento por 
acreditar na urgência da identificação das diferentes teorias educacionais vigen-
tes nos cursos de formação de professores.

Saviani (2007) alerta que o debate epistemológico sobre formação de pro-
fessores, instaurado no Brasil nos anos 1970, cedeu lugar, nas décadas subsequen-
tes, à discussão sobre a reformulação dos cursos de licenciatura. Deste movimento, 
segundo o autor, emergiu o entendimento de que a formação do educador deve 
ocorrer exclusivamente em torno da docência, ou seja, que o papel das licenciaturas 
é preparar os professores para o desempenho pedagógico-didático. Colocando-se 
criticamente a esta prerrogativa, Saviani (2007) ressalta a necessidade de retoma-
da do debate epistemológico nas licenciaturas em toda a América Latina.

No que tange à especificidade da formação de professores de artes visuais, 
a questão ganha contornos ainda mais complexos, uma vez que o entrelace entre 
arte e educação coloca-se como pauta essencial na defesa da ideia de formação 
integral do indivíduo. Qual a ideia, aqui, de formação integral? Como a formação 
corrobora com esta ideia?

Por fim, é necessário considerar o lugar tímido que os artistas da América 
Latina ocupam na hierarquia internacional do mercado de arte, embora este se 
intitule globalizado. Conforme alerta Quemin (2008, p. 96),

A partir do caso das artes plásticas contemporâneas, revela-se como os dis-
cursos tão correntes no mundo da arte, sobre a globalização, a mestiçagem 



26 |

e a abolição das fronteiras, assinalam uma grande medida de ilusão. Expli-
citando as posições ocupadas pelos diferentes países no domínio artístico, 
aparece uma hierarquia muito marcada, que revela que, do outro lado do 
desenvolvimento das trocas internacionais, subsiste em particular um cen-
tro com contornos bem definidos composto por alguns países ocidentais, 
entre os quais os Estados Unidos e a Alemanha, que ocupam as melhores 
posições, e uma vasta periferia, composta por todos os países que não per-
tencem àquele primeiro grupo.

O papel de periferia artística relegado à América Latina contrapõe-se ao 
discurso sobre a globalização, uma vez que o reconhecimento aos seus artistas 
permanece à margem do mercado. Discursos que reiteram a necessidade de uma 
educação voltada para um mundo pretensamente globalizado precisam ser con-
frontados com essa questão, pois, conforme Quemin (2008), ainda que os países 
mais ricos tenham permitido o desenvolvimento de bienais em países periféricos, 
estes não concorrem verdadeiramente com as manifestações mais consagradas 
desse domínio, que continuam sendo organizadas pelo mundo ocidental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dispostos a refletir sobre a formação de professores sob uma perspectiva 
sócio-histórica, vislumbra-se um professor que assuma sua posição de intelec-
tual, conforme a acepção gramsciana atribuída ao termo. Para tanto, enfatiza-se 
que a identificação dos engendramentos ideológicos em torno do objeto artístico 
precisa ter espaço no decurso da licenciatura em artes visuais. Igualmente, insis-
te-se na importância do debate crítico em torno do termo “experiência”, tendo 
em vista suas históricas vinculações ideológicas e as reiteradas formas que vêm 
aparecendo nas pesquisas sobre formação de professores.

Da mesma forma, a preocupação com o aligeiramento da formação e sua 
estreita relação com uma concepção liberal, que insiste em uma educação de-
sigual para as camadas populares, está no horizonte deste estudo. Nesse rol de 
desigualdades, incluem-se a ausência de conteúdos sobre a América Latina nas 
licenciaturas, assim como acontece com os conteúdos sobre a história e a cultura 
afrodescendente e indígena. Entende-se, assim, que a menção aligeirada a esses 
temas na formação reitera um discurso que coloca a educação como campo de 
correção de distorções sociais.

Por fim, o observatório compreende que o delicado entrelace entre arte e 
educação não pode desconsiderar o lugar que a arte latino-americana ocupa na 
hierarquia internacional desse mercado, uma vez que formar um professor nessa 
área implica que, paralelamente à docência, esse intelectual reflita criticamente 
sobre o lugar da arte na sociedade, vinculando a produção artística às problemá-
ticas de seu tempo.
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Finalmente, a criação de uma rede de pesquisadores em torno dos estudos 
sobre a formação docente em artes requer novas tarefas, novos desafios a serem 
transpostos, novas articulações que questionem o modelo de formação neolibe-
ral. Requer, ainda, um estudo minucioso das práticas reiteradas e dos modelos 
singulares, buscando as contradições existentes nesse processo.
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2. O TRABALHO COLABORATIVO COMO POSSIBILIDADE DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES(AS)

Maria Angélica Vago-Soares1 
Gerda Margit Schütz-Foerste2

RESUMO

O artigo aborda o trabalho como princípio educativo na formação e atuação pedagógica de 
professores(as) de arte. Desenvolve-se a partir da problemática referente à formação continuada de 
professores e busca investigar como as práticas de trabalho colaborativo podem contribuir com qua-
lificação dos profissionais docentes. Analisa propostas acerca de pesquisas colaborativas instituídas 
na parceria escola e universidade, a partir das análises e reflexões do problema da formação docente 
continuada. Recorre, para tanto, ao referencial teórico do materialismo histórico dialético, como 
aporte para a discussão de conceitos como, mediação (Lukács, Mészáros, Vigotski) e trabalho (Marx, 
Gramsci). Analisamos dados produzidos no Grupo de Pesquisa Imagens, Tecnologias e Infâncias - 
Ufes, nos quais a parceria colaborativa esteve voltada à formação docente em contexto de ensino 
fundamental capixaba. A produção de dados contou com o registro fotográfico, fílmico, entrevistas 
semiestruturadas, anotações em diários de bordo e observação colaborativa. Os resultados apontam 
para a importância do trabalho colaborativo, enquanto prática formativa de professores(as), visto 
que as discussões partem de questões concretas do cotidiano escolar e o problematizam, buscando 
sua superação através das parcerias. 

Palavras-chave: Formação de professores(as). Mediação. Trabalho colaborativo.

1. Introdução

No cenário da educação brasileira, o trabalho docente é bastante pesqui-
sado. Os estudos se intensificam a partir da década de 1990, quando é sanciona-
da a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 19963. Quanto à formação continuada 
docente, a Lei apresenta no Título VI – Dos profissionais da Educação, no artigo 
61o, a respeito dos fundamentos da formação docente: “[...] I – a associação entre 
teoria e prática, inclusive mediante a capacitação em serviço [...]”. Muitos são 
os espaços, onde pesquisadores(as) e/ou professores(as) têm discutido questões 
pertinentes à educação - Seminários, Fóruns, Congressos, Simpósios, etc. Entre 
eles, escolhemos a Associação Nacional de Pesquisa em Educação (Anped), o En-
contro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (Endipe), O Congresso Nacional 
da Federação de Arte/Educadores do Brasil (ConfaeB) e a Associação Nacional 
1- angelicavago@gmail.com. Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes
2- gerda_ foerste@yahoo.com.br. Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes
3- Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em: 5 de jul. 2015.
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dos Pesquisadores em Artes Plásticas (Anpap), com o intuito de perceber a preo-
cupação com a formação de professores. 

A Anped, desde 1978 promove encontros de pesquisadores para discutir 
diversas temáticas relacionadas à educação. Percebendo a preocupação dos par-
ticipantes com a formação de professores, em 1985 foi criado o Grupo de Tra-
balho (GT) 08 – Formação de Professores, para pensar as questões a respeito, 
especifi camente da formação docente, entendendo-a como “[...] o estudo do pro-
cesso de construção, desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento e das 
competências necessárias ao exercício da profi ssão de ensinar, seus impactos e 
resultados”.4 Os pesquisadores, nesse GT produziram/produzem debates sobre 
os mais diversos aspectos acerca da formação docente. Em uma breve análise dos 
três últimos relatórios do GT - 08 (2008-2009, 2010-2011, 2012-2013), notamos 
que os coordenadores destacam a preocupação dos pesquisadores a respeito de 
propostas visando a valorização profi ssional docente, melhores condições de tra-
balho, incluindo, além de melhores salários, o  incentivo à formação continuada. 

No Endipe, os simpósios variam de temáticas, porém percebemos que 
sempre há espaços dedicados aos debates relacionados à formação docente. Dos 
quatorze Endipe’s realizados até 2014, sete tiveram como temática central a pers-
pectiva de discussão em questão (Imagem 1), ou seja, 50% dos encontros.

Imagem 1 – Dados sistematizados - A Formação Docente nos Endipe’s 

Quanto ao Congresso Nacional da Federação dos arte/educadores (ConfaeB), 
temos o seguinte cenário: o evento acontece desde 1988 e até 1993 tinha o nome 

de Federação de Artes-educadores do Brasil (FaeB), este foi criado em 

4- Disponível em: <http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifi co/grupos-de trabalho/grupos-de-tra-
balho/gt08>. Acesso em: 20 de jun. 2015.
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 “[...] 1987 e se constitui na primeira entidade civil para-acadêmica sem fins 
lucrativos, voltada para a pesquisa e o ensino das áreas de Artes – ARTES 
VISUAIS, DANÇA, MÚSICA e TEATRO – em âmbito nacional. Na atua-
lidade, os arte/educadores(as) têm se aproximado da FAEB como associa-
dos, fortalecendo assim a Federação  e ao mesmo tempo  propondo maiores 
responsabilidades quanto ao debate sobre às demandas do campo da arte 
e do ensino,  neste  momento. Ao assumir  características mais contem-
porâneas de comunicação, diálogo e escuta das narrativas dos  professores  
compromete-se  de forma mais sistemática na defesa dos interesses dos 
profissionais  e da área  junto às autoridades, na resolução de problemas 
legais ou pedagógicos [...]” 5

Importante ressaltar que, em 1996, o encontro foi ponto de partida para a pro-
dução dos Parâmetros Curriculares Nacionais da Arte (PCN/Arte) “[...] A versão pre-
liminar dos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC (PCNs) foi discutida com os 
arte-educadores, culminando, em dezembro, com a aprovação da LDB no Congresso 
Nacional e sua sanção pelo presidente Fernando Henrique Cardoso”.6

Os eventos são anuais e aconteceram/acontecem em diferentes cidades bra-
sileiras. Os dois primeiros encontros tiveram como temática a formação de profes-
sores e a LDB, depois foram dimensionadas outras temáticas centrais, mas sempre 
com espaços para discussões sobre a formação docente. Em leitura à apresenta-
ção da ConfaeB – 2010, redigida pela pesquisadora Lêda Guimarães, chama-nos 
a atenção para a importância dada as discussões a respeito das Artes Visuais/Mú-
sica/Dança/Teatro/Tecnologia/Design. Em 2012, o eixo temático para os debates 
sobre formação de professores foi: Experiências: formação inicial e continuada; 
em 2013: Profissionais do/no Pós-Mundo: Formação Inicial e Continuada e em 
2014: Metamorfose e narrativas na formação inicial e continuada do professor 
de Artes Visuais, Dança, Música e teatro na Pedagogia. 

A Anpap produz encontros anuais, de pesquisadores(as) e/ou professores(as), 
pesquisadores e/ou artistas ligados às artes, desde 1998. São momentos para pensar e 
refletir acerca da educação e da arte em contextos brasileiros. Quanto ao ensino da arte 
e à formação docente, levantamos alguns dados relevantes no período de 2013 a 2015. 

Ressaltamos que esse tema vem sendo tratado a alguns anos, pois na 17a Anpap 
(2008) encontramos o artigo: A inclusão na formação do professor de arte, produzido 
pela pesquisadora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (UDESC). Na 18a Anpap 
(2009), temos o texto: A formação do professor de artes visuais na perspectiva do 
estágio supervisionado, por Laylla Zanin Baumgarten (UEL), Ronaldo Alexandre 
de Oliveira (UEL) e Carla Juliana Galvão Alves (UEL). Em 2013 (Imagem 2), foram 
apresentadas sete comunicações que problematizam a temática, no Simpósio 5.

5- Disponível em: <http://www.isapg.com.br/2014/confaeb/index.php?id=80>. Acesso em: 02 out. 2015.
6- Disponível em: <http://www.isapg.com.br/2014/confaeb/index.php?id=80>. Acesso em: 02 out. 2015.



33 |

Imagem 2 – Dados sistematizados da 22a Anpap/2013

Em 2014 notamos que discussões não trataram do tema, em específi co. 
Porém, encontramos no Comitê EAV (Educação em Artes Visuais) algumas apre-
sentações bastante relevantes (Imagem 3).

Imagem 3 – Dados sistematizados da 23a Anpap/2014

As discussões problematizam a formação docente em artes visuais e fi zeram 
emergir a composição do simpósio 6: Formação de professores de artes visuais: me-
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diações, tecnologias e políticas, tendo em vista que, duas das coordenadoras deste 
simpósio estiveram nas discussões estabelecidas na Anpap de 2014: Dra. Consuelo 
Alcioni B. Duarte Schilichta e Dra. Maria Cristina da Rosa F. da Silva. Também tive-
mos a presença da pesquisadora Dra. Gerda Margit Schütz-Foerste (Ufes). 

Nessa perspectiva, a 24a Anpap/2015 (Imagem 4) contou com muitas dis-
cussões e novos olhares foram/estão sendo delineados no contexto do ensino da 
arte e formação do professor de arte no Brasil. 

Imagem 4 – Dados sistematizados da 23a Anpap/2014
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Nessa breve análise, notamos a importância dada a essa temática nas dis-
cussões a respeito da formação docente tendo em vista que “[...] no decorrer do 
processo formativo, o professor poderá observar que seus conhecimentos prévios 
interferem nas práticas atuais e que precisa ‘abraçar’ a ideia de formação contí-
nua para favorecer a dinâmica de transformações de seus conhecimentos [...]” 
(IAVELBERG, 2003, p. 54). 

Esse cenário geral nos inquieta e desafia a pensar questões  formativas, 
relacionadas ao ensino da arte, já que nos encontramos nesse contexto. Esse é 
tema emergente e diz respeito às dificuldades apontadas em cenário geral a todos 
os educadores, contudo no campo do ensino da arte algumas especificidades pre-
cisam ser discutidas com maior vagar. 

2. Breve problematização

Revisitando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)/Arte,7 notamos a 
falta de reflexões acerca da formação continuada de professores(as) de arte. Talvez 
isso se deva em função de a obrigatoriedade da disciplina no currículo escolar ser 
oficializada em 1971, por meio da LDB 5.692/71, contudo ainda “[...] considerada 
‘atividade educativa’ e não disciplina” (BRASIL, 1997, p. 28), as aulas de arte fo-
ram “[...] confundidas com lazer, terapia descanso das aulas ‘sérias’, o momento 
para fazer decoração da escola, as festas, [...]” (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 
1988, p. 12). Em 1996, após amplo debate, foi possível assegurar o ensino da arte 
como disciplina obrigatória na Lei n. 9.394/96 nos termos “O ensino da arte, espe-
cialmente em suas expressões regionais, constituíra componente obrigatório nos 
diversos níveis da educação básica [...]” (art. 26, § 2o). Mesmo com a obrigatorie-
dade, a disciplina, ainda hoje carrega as marcas de uma atividade educativa, em 
muitas escolas. Deparamo-nos com o pouco prestígio da disciplina, tanto  nos cur-
rículos escolares como por parte de alguns profissionais da educação e estudantes 
que ainda não dimensionaram o papel dessa área de conhecimento na formação 
humana. Persistem noções equivocadas de ensino da arte voltadas ao ativismo sem 
fundamentação teórico-metodológica, com práticas como a decoração da escola, 
ou como momentos de laissez faire.8 Porém sabemos que não são generalizadas.

Nesse sentido, a formação continuada de professores(as) é uma prática 
de fundamental importância no processo educativo, como um todo, assim como 
no enfrentamento às questões pontuais do ensino da arte nos currículos escola-
res. Sobretudo, toma relevo quando discutido na congruência com o trabalho, 
enquanto princípio educativo e formativo, visto que coloca em pauta os temas 

7-  Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf>. Acesso em: 3 de jun. 2015.
8- Expressão francesa que significa “deixar fazer”, significando deixar os alunos fazerem o quiserem, sem mediação, sem 
objetivos, sem planejamentos, encarando a aula como momento de lazer.
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presentes no cotidiano de professores(as), estudantes, instituições e políticas pú-
blicas.

Na década de 1980, os movimentos dos arte-educadores, foram se instau-
rando. Segundo os PCNs/Arte,

[...] incialmente com a finalidade de conscientizar e organizar os profissionais [...] 
O movimento permitiu que se ampliassem as discussões sobre a valorização e 
o aprimoramento do professor, que reconheceu seu isolamento dentro da 
escola e a insuficiência de conhecimentos e competências na área [...] (BRASIL, 
1997, p. 30, grifo nosso).

Ressaltamos a expressão aprimoramento do professor, pois é a menção que 
encontramos no PCN/Arte, a respeito da formação docente. O documento é tímido 
quanto à formação de professores de arte, não contém um espaço reservado para 
as discussões a esse respeito, bem como não enfatiza a valorização da formação 
continuada. Para que seja aprimorado o trabalho docente, é necessária a formação 
continuada desse profissional, bem como sua valorização profissional, planos de 
carreira, salários dignos e políticas públicas que garantam esses direitos.

Fonseca da Silva (s/a)9, aponta para a importância da participação mais 
efetiva, dos(as) professores(as) de arte nos momentos de discussões, citando a 
Federação de Arte-educadores do Brasil (FAEB), como modo de fortalecimento 
das discussões produzidas sobre o ensino da arte no Brasil. Segundo a autora, 
esse movimento surgiu e as mudanças foram se propagando. Foi a FAEB, que 
mostrou “[...] aos parlamentares a necessidade de garantir o acesso ao Ensino da 
Arte nas escolas na matriz curricular obrigatória” (FONSECA DA SILVA, s/a, p. 
4). Nesse sentido, temos um espaço bem interessante já constituído, onde pode-
mos nos posicionar e propor mudanças para uma melhor qualidade do trabalho 
docente no ensino da arte. 

Para pensar a trabalho docente, apresentamos apontamentos sobre o tra-
balho (Marx e Gramsci) e a mediação (Lukács e Vigotski), tendo como base o ma-
terialismo histórico dialético. Também delineamos algumas reflexões e análises 
acerca da parceria (Foerste) e colaboração/intertrocas (Brandão) entre a escola e 
a universidade, entre os(as) pesquisadores(as) e os sujeitos parceiros na pesqui-
sa e nesse bojo temos a formação de professores(as) de arte (Fonseca da Silva, 
Schlichta e Schutz-Foerste) sendo problematizada. Seguimos o texto, apresen-
tando recortes de uma pesquisa de doutorado, produzida no Grupo de Pesquisa 
Imagens, Tecnologias e Infâncias,10 a respeito das discussões traçadas e, de ma-
9- FONSECA DA SILVA, M. C. Formação de professores de arte e perspectivas de atuação política. Disponível em <http://www.
fap.pr.gov.br/arquivos/File/extensao/2-ENREFAEB_3SimposioAV/02MariaCristinadaRosa.pdf>. Acesso em 1 de jul. 2015.
10- O Grupo de Pesquisa foi criado em 2008, é coordenado pela professora doutora Gerda Margit Schütz-Foerste - professora do 
Programa de Pós-Graduação, na linha de pesquisa: Educação e Linguagens - da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 
Registro disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7623778502130993>. Acesso em: 20 de jun. 2015.
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neira reflexiva, fizemos análises e triangulação dos dados, a respeito do trabalho 
colaborativo de professores(as) e pesquisadores(as) e a formação continuada.

3. Trabalho e mediação: perspectivas e aproximações no trabalho docente

Para Marx, o trabalho é a interação do homem com seu mundo, de maneira 
a possibilitar a intervenção dos elementos que o compõe, tendo em vista que “[...] 
o processo de trabalho, como apresentamos em seus elementos simples e abstra-
tos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do 
natural para satisfazer as necessidades humanas [...]” (Marx, 1985, p. 153). O tra-
balho se faz, de forma a nos impulsionar a produzir valores de uso necessários, 
bem como para satisfazer desejos. Interagindo com os elementos, aqui pensados 
como mediadores para a produção de conhecimentos, buscamos as relações com 
as experiências vividas e reelaboramos nossos saberes e fazeres docentes. Nessas 
reelaborações, nos apropriamos das ferramentas do trabalho, nos constituímos e 
fazemos parte da constituição de outros sujeitos. Segundo Schütz-Foerste (2013), 
fundamentada em Lukács, a partir do trabalho o homem transforma e recria o 
meio e constrói um contexto de relações em esfera social produzindo o novo. As-
sim, também pensamos a formação continuada docente como trabalho educativo, 
que pode ser transformado, ser recriado, ou seja, em constante acabamento, a par-
tir das diferentes problematizações que surgem nos contextos sociais. Formação 
não como uma fôrma produzida para preestabelecer uma ação, mas como formas 
de se constituir docente e/ou discente e produzir ações que tenham por caracte-
rística a participação “[...] criadoramente do processo de sua aprendizagem [...] 
(FREIRE, 2011, p. 145), de maneira a não aceitação da fragmentação e separação 
dos contextos vividos e praticados. Seguros de nosso papel na sociedade, é preciso o 
envolvimento com os sujeitos e acontecimentos, compreendendo que interferimos 
no meio que lecionamos, reconhecendo que o mundo “[...] não como um ‘mundo 
dado’, mas como um mundo dinamicamente ‘dando-se’ ” (FREIRE, 2011, p. 153). 
Segundo Schütz-Foerste (2013) sujeitos e objetos, sobretudo aqueles que são pro-
duto do trabalho e das reflexões sobre o mundo, produzem relações e mediações, 
logo constituem a formação do homem e o seu mundo. 

O trabalho docente é histórico, é passado, presente e futuro, logo é proces-
so social, pois falamos em mudanças no presente, que alcem o futuro, já que “[...] 
o presente é concebido como momento de um processo histórico não concluí-
do, aberto, suscetível de ser potencializado em sua própria objetividade, à qual 
pertencem as práticas sociais com capacidade de imprimir direção aos processos 
sociais” (CIAVATTA, 2009, p. 17). Nesses processos, entendemos as relações es-
tabelecidas de maneira dialética, caracterizando-se a partir das mediações em 
que o ser humano estabelece com o mundo, “[...] tanto no campo epistemológico, 
em que deve haver um enfrentamento aberto da razão com a realidade, como no 
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teórico, em que o processo de apreensão e compreensão da realidade se completa 
pela explicação da própria estrutura do real [...]” (CIAVATTA, 2009, p. 133) e 
nesse bojo, se faz necessário recorrer às mediações com o intuito de buscar sig-
nificações para os fatos e produção de novas realidades no trabalho docente. Já 
que cada ser humano

[...] é, por natureza, um complexo biológico, compartilhando, portanto, 
todas as peculiaridades do ser orgânico (nascimento, crescimento, velhice, 
morte). Contudo, por mais irrevogável que seja esse ser orgânico, o ser 
biológico do homem tem um caráter determinado de modo predominante-
mente pela sociedade [...] (LUKÁCS, 2012, p. 354).

Portanto, o trabalho docente é parte da sociedade, no núcleo social escola, 
produto de mediações diversas entre os sujeitos e elementos desses espaços. Se-
gundo Vigotski (2010), a mediação se dá entre os sujeitos, de mesmas gerações 
e de diferentes, em que cada um contribui com seus saberes a partir das trocas 
produzidas nas relações diárias. A prática docente colaborativa se dá quando o 
“[...] professor começa a sentir-se no papel de instrumento da educação, no papel 
de um gramofone que não possui a sua própria voz e canta o que o disco lhe dita 
[...] (VIGOTSKI, 2010, p. 448), ou seja, tendo dinamismo e sabendo produzir co-
nhecimentos, mediados pelo contexto vivido, “[...] assim, cada ideia, cada movi-
mento e cada vivencia são uma aspiração de criar uma nova realidade, um ímpeto 
no sentido de alguma coisa nova [...]”(VIGOTSKI, 2010, p. 462). Temos então, o 
trabalho docente mergulhado nos acontecimentos, teorias e práticas, junto aos 
sujeitos e objetos do contexto educativo.

O trabalho, segundo Dore (2012), fundamentada nos estudos de Gramsci, 
possibilita-nos compreender e reiterar que somos produtores de nós mesmos, e 
nesse se produzir, a formação continuada é percebida como produção de si, em 
interação com diferentes sujeitos e os produtos diversos de uma comunidade, se-
jam eles de origem material, natural, cultural, artístico, etc. Mudanças de dentro 
para fora, que vão além do simples falar, mas passam a ser atitudes, pois “[...] a 
mudança é não apenas do modo de pensar, mas também do modo social de ser, 
coincidindo com uma mudança da personalidade e do conjunto das relações sociais 
[...]” (DORE, 2012, p. 301), possibilitando entender que somos protagonistas de 
nossas histórias, logo de nosso trabalho educativo. Nessa perspectiva, é compreen-
der a importância do trabalho docente, percebendo-o como formação contínua e 
articulada à teoria e à prática, provocando olhares atentos ao conjunto ideológico 
da comunidade escolar, tendo em vista a ideologia como “[...] concepção do mundo 
que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em 
todas as manifestações da vida individual e coletiva [...]” (GRAMSCI, 1989, p. 41) 
e, nesses imbricamentos não priorizar a construção de saberes imposta nos livros 
didáticos, mas fazer a união das culturas no contexto escolar.
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Corroboramos com Marx (2004) o homem é produtor universal, difere dos 
animais, pois trabalha não apenas para suprir suas necessidades, mas pelo prazer 
de produzir e reproduzir a natureza, já que “[...] a relação imediata do trabalho 
com os seus produtos é a relação do trabalhador com os objetos da sua produção 
[...]” (MARX, 2004, p. 82), nessas relações temos os elementos exteriores, no 
campo da sensibilidade entre homem e mundo. Diante do trabalho docente, te-
mos então o papel de criar e recriar a partir dos elementos nos contextos em que 
estamos inseridos. Como mencionamos, as práticas estão em constante mudan-
ça, já que os contextos se transformam a todo o momento. Assim, ao investigar-
mos o trabalho docente é fundamental que o façamos de forma contextualizada e 
historicamente localizada, visto que, segundo Mészáros (apud Antunes, 2012) as 
ações humanas não são inteligíveis fora de sua moldura sócio-histórica.

O trabalho docente não tem início e nem fim, não se dá quando inicia a aula 
nem tampouco quando ela acaba. É processo de contínuas reflexões que são feitas 
a partir dos acontecimentos na sala de aula e para além dela, em que prática e teo-
ria se imbriquem o tempo todo, os conhecimentos são contextualizados e de ma-
neira dialética são trazidos para as discussões, em momentos formativos, sejam 
eles produzidos entre pesquisador(a) e docente, estudante e docente, docente e 
docente... Enfim, entre sujeitos diversos, em todos os espaços sociais, sem pensar 
em limites para as interações diárias, tendo em vista uma educação como prática 
de liberdade (FREIRE, 2007), que se dá não isolada do mundo, com práticas 
alienantes. Mas, a partir de processos que instauram reflexões capazes de tirar o 
sujeito do lugar cômodo em que se encontra e “[...] não apenas capaz de conhecer, 
mas também capaz de saber-se conhecendo” (FREIRE, 2011, p. 162), consciente 
de suas ações, provocando o protagonismo nas suas práticas.

4. O Grupo de Pesquisa: algumas particularidades

Retornamos para o fato que o ato educativo se dá dentro e fora da escola, 
tendo em vista uma “[...] educação artística na formação dos sentidos humanos, 
na elevação do nível de sensibilidade estética [...]” (SCHLICHTA, 2011, p. 03), é 
preciso pensar o fato de que nos fazeres constantes do trabalho docente as parce-
rias são estabelecidas, com os estudantes, com os(as) outros(as) professores(as), 
com o diretor(a) da escola, com o(a) coordenador(a), com a merendeira, com o(a) 
auxiliar de serviços gerais, com o(a) porteiro(a), com as famílias da comunidade 
local, com o(a) bibliotecário(a), etc. Nessa perspectiva, o trabalho docente se dá a 
todo instante e com todos os sujeitos que compõem o espaço escolar e seu entor-
no. É trabalho parceiro/colaborativo, aquele produzido junto com eles(as), e não 
para eles(as), sem deixar de escutá-los, abandonando o trabalho mecanizado, que 
retiram a autonomia dos(as) professores(as) e estudantes. 
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Para pensar a colaboração no trabalho docente, apresentamos algumas re-
flexões e análises, acerca de dados produzidos nas pesquisas realizadas em contex-
tos educativos capixabas, mediadas pelo Grupo de Pesquisa Imagens, Tecnologias 
e Infâncias. As pesquisas abordam temáticas que se relacionam com as linguagens, 
sejam elas verbais e/ou visuais. O objetivo geral está em discutir práticas docen-
tes e discentes, políticas de formação e as bases teórico-metodológicas do ensino 
da arte de forma contextualizada. Isso implica a articulação do ensino, da pesqui-
sa e da extensão no trabalho formativo da Universidade com o campo de atuação 
dos(as) professores(as), sobretudo com a parceria  interinstitucional e interpessoal 
(FOERSTE, 2005) tendo entre suas metas a qualificação do trabalho docente.

O trabalho colaborativo constitui a base do processo de pesquisa. Ela é 
também formadora, na medida em que envolve todos os sujeitos nas discussões 
teóricas e metodológicas. No Grupo de Pesquisa, iniciamos com um trabalho ex-
tensionista voltado à construção da parceria, intervenção no espaço educativo 
(escolar, museológico, comunitário) implicando o envolvimento da comunidade 
escolar. Essa metodologia também objetiva gerar dados, que por si só não são 
visíveis na primeiro observação e que demandam maior tempo, diálogos constan-
tes, conhecimento e cumplicidade entre os sujeitos da pesquisa. Com a parceria, 
os problemas da prática são compartilhados e algumas alternativas à superação 
são buscadas, desta forma, se faz fundamental estabelecer trabalho colaborativo 
na formação continuada de professores(as) de arte. Os dados são produzidos co-
letivamente por meio de diários de campo, não apenas dos(as) pesquisadores(as), 
como também produzidos pelos(as) professores(as) e estudantes, se constituindo 
juntamente com filmagens, entrevistas, questionários e observações em campo.

Os encontros do Grupo são de forma presencial, por alternância, bem como 
por meio de conversas virtuais (e-mail, whatsApp, rede social, etc.). Nos espaços 
de compartilhamentos do Grupo de Pesquisa, cada pesquisador, no decorrer de 
sua produção investigativa e apresenta discussões e sínteses - quantas vezes con-
siderar necessárias – e estas se tornam preocupações de todo o Grupo. Abrem-se 
assim, múltiplos espaços para a colaboração, e por meio de diálogos, são delinea-
das as ações e todos os outros aspectos da investigação. A partir dessas vivências, 
a provocação está na produção de trabalho colaborativo com os sujeitos do campo 
da prática  para a produção da pesquisas ao mesmo tempo como sínteses singu-
lares como resposta de diálogos coletivos. Nesse sentido, o Grupo de Pesquisa 
tem como perspectiva a metodologia qualitativa e colaborativa, onde nas escutas 
e nos diálogos estabelecidos pela parceira e dialética, as ações se dimensionam.

5. Formação colaborativa continuada de professores(as) de arte: parcerias e intertrocas

Pensar o imbricamento de prática e teoria na formação de professores(as) 
de arte, é libertar-se de conteúdos arraigados e perceber os sujeitos presentes 
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em seu entorno, escutar as memórias, ver as cores, degustar os sabores, sentir 
os cheiros, sentir as texturas e escutar sons presentes no cotidiano escolar, pois, 
“[...] o mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sem-
pre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. […]” 
ROSA, J. G., Grande Sertão: Veredas.11 

Assim, a formação docente se constitui, de diferentes maneiras e em cons-
tante acabamento, a partir dos momentos de intercâmbios, de diálogos, de “in-
tertrocas” (BRANDÃO, 2007)12 no arcabouço cultural dos sujeitos com os quais 
propomos a construção de saberes e fazeres, estabelecendo parcerias, que é:

 [...] uma dinâmica que favorece a construção coletiva [...] em cuja base se 
evidenciam possibilidades concretas para uma gradativa superação da ra-
cionalidade técnica [...] assim, pode-se dizer que a parceria consiste como 
prática emergente de colaboração, cooperação, partilha de compromissos e 
responsabilidades entre diferentes instituições e/ou grupos [...] (FOERS-
TE, 2013, p. 107).

Nesse processo colaborativo/parceiro, percebemos na investigação produzi-
da por Foerste (2013) com estudantes, coordenadores e professores do Curso Pe-
dagogia da Terra/ES, resultados que apontam a satisfação deles quando as práticas 
preestabelecidas puderam ser redimensionadas tendo em vista seu contexto. Nesse 
sentido, é importante refletir sobre as “[...] alternativas para a construção coletiva 
de um novo projeto curricular vivido, marcado pelas condições concretas de vida 
dos sujeitos envolvidos no processo [...]” (FOERSTE, 2013, p. 100-101).

Corroborando com o autor, escutar os protagonistas do espaço escolar é  
propor reflexões sobre práticas e teorias, já que a partir dos momentos formativos 
podemos nos expressar, produzir, reproduzir e nos sentir pertencente às narra-
tivas, rememorando fatos e colecionando outros repertórios na escuta a nosso 
volta, já que “[...] somente um currículo construído a partir de pressupostos da 
práxis pode levar a uma nova postura dos indivíduos, favorecendo mudanças ne-
cessárias [...]” (FOERSTE, 2013, p. 106).

Neste sentido, o trabalho é mediador na formação docente, visto que agre-
ga reflexões dos sujeitos em bases concretas da produção de conhecimento e da 
vida. É, conforme (apud Antunes, 2012) a mediação de primeira ordem, pois faz a 
distinção ontológica do ser social, através do trabalho o homem constrói um am-
biente humanizado de uma história entrelaçada a muitas outras. Antunes (2012, 
p. 25), fundamentado em Mészáros, entende o trabalho como 

11- Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/frase/NTM0MTQ4/>. Acesso em: 02 de jan. 2015.
12- Disponível em: < http://tvescola.mec.gov.br/tve/salto/interview;jsessionid=5047BABE388D05396985CD97C-
34F0E59?idInterview=8261>. Acesso em: 02 de jan. 2015.
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 [...] mediador entre ser humano e natureza, tanto em seu aspecto estru-
tural quanto em suas formas históricas, tanto como elemento fundante 
quanto como processo de continuidade e complexificação, tanto em sua 
profundidade analítica quanto em suas manifestações práticas, numa pala-
vra, trabalho em seu sentido ontológico, é aquilo que Mészáros chama de 
conjunto ou sistema de mediações primárias, ou mediações de primeira 
ordem [...].

Assim, compreendemos que a formação continuada de professores(as) de 
arte é produzida no movimento coletivo e no encontro entre os processos sin-
gulares, em que cada professor(a) se constrói junto aos sujeitos com os quais 
estabelece relações diárias e na particularidade do conjunto da categoria e dos 
sujeitos da comunidade educativa confrontam suas questões e compartilham 
seus conhecimentos. A tarefa educativa vai além da construção de conhecimen-
tos ditos formais, mas busca dimensionar o papel da arte na educação enquanto 
“[...] mola-mestra para se desvelar as contradições sociais e principalmente para 
superar o empobrecimento espiritual a que os homens estão subordinados na 
contemporaneidade [...]” (SCHLICHTA, 2011, p. 15), contribuindo para novos 
olhares, novas atitudes.

No contexto de pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Imagens, 
Tecnologias e Infâncias, busca-se aproximar os sujeitos parceiros na produção de 
dados da pesquisa, trazendo suas inquietações vividas na sala de aula, para serem 
pensadas junto ao pesquisador e os dois se formam juntos. Escolhemos o proje-
to de Doutorado13, em andamento, em que as conversas dimensionadas e têm o 
intuito de provocar os participantes a continuarem seus caminhos profissionais 
e acadêmicos. A colaboração e a parceria são perspectivas que dimensionam as 
ações traçadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sonia Regi-
na Gomes Rezende Franco. Escolhemos esta EMEF, pois em momentos formati-
vos anteriores já havíamos estabelecido parceria com professora de arte Maria da 
Penha Rodrigues de Assis, que leciona nesta instituição. 

A escolha da professora se deu, devido ao fato de nas formações para profes-
sores(as) de arte do munícipio de Serra/ES14, mostrar-se interessada em desenvolver 
projetos e pesquisas, bem como, por ser a única professora de arte participante do 
Curso de Extensão: Imagens Aqui do Meu Lugar: Diálogos com Infância(s) e Ju-
ventude(s),15 em 2014. A partir dessa parceria inicial, juntaram-se a nós o professor 
Expedito Marques e a professora Janisse Soares - ambos de História - a convite da 

13- Imagens e memórias: narrativas vivas nas práticas educativas em (com)textos de Serra/ES. A pesquisa faz parte do 
Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é desenvolvida pela 
pesquisadora Maria Angélica Vago-Soares, sob orientação da professora Gerda Margit Schütz-Foerste.
14- Mediamos algumas formações de Arte, em 2014, no município de Serra.
15- Disponível em: <http://siex1.ufes.br/siex/AuditarCurso.do?id=4165>. Acesso em: 20 de abr. 2015, onde ministra-
mos a disciplina: Serra em Imagens, no ano de 2014. 
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professora Penha. Também como colaborador o Marcelo da Rocha Soares, partici-
pante do Grupo de Pesquisa Imagens Tecnologias e Infâncias. 

Dialogando com Benjamin (2012), a investigação tem como proposta refl etir e 
analisar a respeito das práticas educativas intercambiadas às narrativas vivas,16 com 
os professores(as)/parceiros(as) e crianças/parceiras da turma do 6o ano A17 - 2015. 
Os registros para análise de dados, estão/são produzidos a partir de leituras, conver-
sas e escutas sensíveis, com intervenções dos sujeitos envolvidos, tendo em vista “[...] 
a experiência que passa de boca em boca é a fonte a que recorreram todos os narra-
dores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem 
das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos [...]” (BENJAMIN, 
2012, p. 214), bem como observações, registros fílmicos, fotográfi cos, entre outros.

Iniciamos a produção do projeto de ensino: Histórias e memórias: Inte-
gração família e escola - em parceria com os(as) professores(as) Penha, Expedito 
e Janisse - direcionado a turma do 6o ano A, em fevereiro de 2015 e em maio do 
mesmo ano concluímos. Não com ponto fi nal, pois a intenção é, na aplicação, 
escutar as crianças da turma e os(as) professores(as), para dar o acabamento.

O primeiro momento com a turma, aconteceu em julho do mesmo ano e 
já fomos acompanhadas dos(as) professores(as)/parceiros(as). Apresentamos 
as propostas e ações do Projeto (Imagem 5) e conversamos sobre o que é uma 
pesquisa e qual o papel do pesquisador no contexto acadêmico. As crianças apre-
sentaram suas perspectivas acadêmicas e profi ssionais “Medicina, Engenharia, 
Arqueologia, Direito”, entre outras citadas pelas crianças. 

Imagem 5 – Apresentação do ProjetoImagem 5 – Apresentação do Projeto

Fonte: Diário de Campo da pesquisadora Vago-Soares

16- Conjunto de memórias: imagens e histórias que cada sujeito abarca e compartilha com os outros sujeitos.
17- A turma frequenta as aulas no turno matutino. É composta por 34 crianças, em sua maioria com idades entre 10 e 12 anos.
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Todos escutaram com atenção, perguntamos o que poderíamos acrescen-
tar ou suprimir. Ninguém se manifestou, acreditamos que ainda estavam tímidos 
– pois foi a primeira aproximação. Uma das crianças, no decorrer dos diálogos 
coletivos, disse que gostaria de falar com a pesquisadora, em particular e sugeriu 
que fosse acrescentado ao Projeto um momento de lazer. Ele sugeriu ir ao cinema 
e comer uma pizza, contou-nos que rememorou um momento proporcionado por 
uma de suas professoras do ensino fundamental I. 

Seguimos com uma dinâmica, para falar a partir do lúdico, sobre a im-
portância da parceria e colaboração delas na pesquisa. A dinâmica aconteceu da 
seguinte maneira: Distribuímos uma bala para cada criança e solicitamos que 
abrissem com apenas uma mão, sem a ajuda de nenhuma outra parte do corpo e 
cronometramos 30 segundos, para as tentativas (Imagem 6). Duas crianças con-
seguiram abrir a bala, as demais não conseguiram. 

Imagem 6 – Dinâmica da Parceria

Fonte: Diário de Campo da pesquisadora Vago-Soares
A partir da dinâmica, conversamos sobre a importância da colaboração e 

parceria de cada uma delas na investigação. Convidamos para serem parceiras no 
Projeto e todas manifestaram o desejo de colaborar. Combinamos que disponibi-
lizaremos termos de compromisso para autorização de participação na pesquisa: 
uma para elas assinarem e outra para os pais e/ou responsáveis, já que são me-
nores de idade. 

O momento foi muito proveitoso. A professora Penha18, nos deu o feedback, 
do primeiro encontro, através de uma rede social (Imagem 7).

 

18- Maria da Penha Rodriguês de Assis é formada em Educação Artística pela Ufes. É professora de Arte efetiva do 
município de Serra/ES.
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Imagem 7  – Percepções do 1o encontro com a turma, pela professora Penha

Fonte: Texto disponibilizado na rede social Facebook, compartilhado com a pesquisadora Vago-Soares

Na escrita da professora Penha, percebemos que o momento foi bastante 
proveitoso e a cada novo encontro a participação tem aumentado. As devolutivas 
de cada encontro são feitas para a turma com a leitura dos diários de campo, 
apresentação de vídeos gravados e/ou (produzidos com as fotografais captura-
dos(as) durante o percurso) oportunizando a participação delas para enriquecer 
as narrativas e redimensionar os fatos. 

6. Considerações

Algumas mudanças se fazem presentes nos espaços educativos, em espe-
cial na perspectiva da construção de maior autonomia do professor e do trabalho 
colaborativo, como possibilidade de superação às difi culdades de toda ordem en-
frentadas pelos profi ssionais da educação. Nessa perspectiva, a formação conti-
nuada docente se coloca em lugar emergencial e entre vários aspectos, destaca-
mos a importância de refl exões, entre os docentes, discentes e pesquisadores(as). 
Também destacamos a prática do diálogo entre os profi ssionais e uma crescente 
articulação política para o enfrentamento e conquistas de políticas públicas para 
o ensino da arte. Contudo, segundo Fonseca da Silva (s/a, p. 2), “[...] a trajetória 
das investigações sobre a formação de professores de artes pouco tem sido escri-
to acerca das políticas públicas [...] na maioria dos estudos o foco se dá sobre a 
prática de sala de aula sem que haja uma relação dessa prática com a legislação”. 
Assim, é importante pensar prática e teoria, de maneira subsidiar e fomentar esta 
perspectiva, que contribuam para o empoderamento dos(as) professores(as) de 
arte quanto ao ensino da arte e sua importância na formação humana. 

Essas refl exões não têm a pretensão de apresentar modelos, mas buscam 
aproximações com a noção de trabalho colaborativo para pensar a formação con-
tinuada docente, não de maneira acabada, mas provocativa. São colocadas como 
horizonte no trabalho educativo e apontam para possibilidades de transformação 
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que se define pelas ações coletivas e novas reflexões que possam emergir a partir 
dos contextos em que cada pesquisador(a) e/ou professor(a) se encontram.
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3. FORMACIÓN DOCENTE Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS ME-
DIATIZADAS: APROXIMACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA 

ANALÍTICA DE LA DISCURSIVIDAD

Federico Buján1

RESUMEN

En el presente capítulo se problematiza y conceptualiza la noción de Prácticas Educativas 
Mediatizadas (PEM) desde una perspectiva analítica de la discursividad. Intentamos, con esta no-
ción, dar cuenta de una serie de fenómenos que tienen lugar al interior de los procesos educativos 
que se despliegan por medio de diversas soluciones socio-técnicas en el marco de los actuales con-
textos físico-virtuales.

El entrelazamiento de disposiciones significantes que estos fenómenos promueven merece 
una especial atención dado sus alcances en la configuración de relaciones vinculares y en el desarro-
llo de procesos de producción de sentido en las prácticas educativas. Nuestro foco, entonces, estará 
puesto sobre una dimensión específica de la discursividad social, atendiendo tanto a las propiedades 
materiales de los discursos como a sus emplazamientos sociales.

Proponemos aquí una serie de aproximaciones conceptuales sobre estos fenómenos en 
atención a la especificidad de las prácticas educativas. Se consideran también sus alcances en el ám-
bito de la formación docente y, de manera particular, en el ámbito de la formación de profesores 
de artes. 

Palabras Clave: Formación docente; Prácticas Educativas Mediatizadas; Discursividad social. 

1. Puesta en contexto

La inclusión de TIC para el desarrollo de procesos educativos se ha tornado 
una política de estado en varios países de la región, procurando garantizar un ac-
ceso amplio e inclusivo de los estudiantes a las tecnologías digitales interactivas. 
La elaboración e implementación de políticas públicas y programas específicos 
en ese dominio han colocado a la problemática de la inclusión socio-técnica como 
uno de los tópicos centrales dentro de las agendas educativas contemporáneas, 
en el entendimiento que las condiciones desiguales de acceso a las TIC operan 
como un nuevo factor que contribuye a profundizar la polarización, la inequidad 
y la exclusión social.

En este contexto, la formación docente –tanto inicial como continua- se 
torna un área de particular relevancia, constituyéndose en uno de los ejes prin-
cipales de la política educativa para el acompañamiento de las transformaciones 

1- fbujan@gmail.com.Universidad Nacional de las Artes (UNA). Universidad Nacional de Rosario (UNR)
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culturales que la inclusión socio-técnica comporta en los diversos órdenes de la 
vida social y, de manera más específica, en el ámbito educativo. 

El Consejo Federal de Educación (CFE) de la República Argentina, a tra-
vés de su Plan Nacional de Formación Docente 2012-2015 (Res. CFE N°167/12 
– Anexo I) y atendiendo a las prioridades en materia de política educativa, define 
como una de sus seis líneas de trabajo la Consolidación de la Formación Pedagó-
gica con Recursos Digitales, formulando como uno de sus principales objetivos 
“formar a los formadores y futuros docentes en la inclusión de recursos tecnológi-
cos en sus prácticas pedagógicas, ofreciéndole un espacio virtual como soporte de 
sus acciones y potenciando esta formación integrándolos en una Red Virtual de 
Formación Docente” (Res. CFE N°167/12 – Anexo I: 16). A tales efectos, establece 
las siguientes líneas de acción: a) el desarrollo de acciones formativas sobre la 
enseñanza de las disciplinas mediadas por TIC (que incluye, entre otros: el diseño 
e implementación de cursos de aplicación de herramientas TIC para la enseñanza 
de distintas disciplinas, el desarrollo de seminarios virtuales sobre la enseñanza 
mediada por TIC destinados a docentes noveles de nivel secundario y el diseño e 
implementación de seminarios virtuales para profesores de profesorados de edu-
cación secundaria); b) el fortalecimiento de los nodos virtuales institucionales 
(incluyendo el apoyo al desarrollo y la actualización de los sitios web institucio-
nales y la utilización pedagógica de los campus virtuales, la profundización de la 
formación de los facilitadores TIC, la ampliación de la red institucional a través 
de la integración de todos los ISFD y el diseño e implementación de un sistema de 
gestión institucional); y c) el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y 
entre los institutos (desarrollo de la red social de los docentes argentinos, mejora 
y ampliación de servicios del portal de la red de ISFD y habilitación y manteni-
miento de canales de comunicación alternativos).

En la misma línea, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y de Forma-
ción Docente 2012-2016 (Res. CFE N°188/12) en su política de fortalecimiento de 
la formación continua y la investigación, propone una línea de acción orientada 
a promover una articulación entre las acciones de investigación, desarrollo curri-
cular, formación continua y TIC, definiendo como una responsabilidad nacional 
la capacitación de docentes y la producción de materiales en diferentes entornos. 
En esta dirección, se propone como una de sus metas principales la formación 
continua sobre contenidos curriculares en entornos virtuales. 

En esta misma resolución, en consonancia con los objetivos expresados en 
la Res. CFE N°167/12 para la consolidación de la formación pedagógica con recur-
sos digitales, se reafirman las 3 líneas de acción y los logros esperados para cada 
una de ellas, definiendo con precisión las responsabilidades que competen a la 
órbita nacional, la responsabilidad compartida (nación/provincias) y las respon-
sabilidades jurisdiccionales. Por otra parte, como parte de un conjunto de políti-
cas transversales, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y de Formación Do-
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cente 2012-2016 postula entre sus objetivos la profundización de las estrategias 
de institucionalización de las políticas de inclusión digital, proponiéndose, entre 
algunas de sus metas: la articulación efectiva de las políticas de incorporación de 
las TIC con las políticas y procesos de transformación educativa planteadas para 
los distintos niveles y modalidades, la renovación de los procesos de enseñanza 
por la incorporación de las TIC en el desarrollo curricular y en las disciplinas, la 
renovación de los procesos de gestión institucional de la información a partir de 
la inclusión de las TIC, la integración del uso de las TIC en las familias y en orga-
nizaciones sociales y no gubernamentales a partir de la intervención pedagógica 
de las instituciones escolares, y el desarrollo de un sistema de información inte-
grado de análisis cualitativo de los procesos de enseñanza y aprendizajes a partir 
del uso efectivo y sostenido de las TIC. 

Este conjunto de políticas y lineamientos orientados de manera específi-
ca sobre la formación docente inicial y continua, conjuntamente con otros pro-
gramas e iniciativas emprendidas para la inclusión socio-técnica en los distintos 
niveles del sistema educativo, constituyen avances que se manifiestan sobre dife-
rentes áreas estratégicas del sistema y que intentan articular una política integral 
de inclusión de TIC. Los focos de dicha política contemplan a los procesos edu-
cativos como nodos centrales de las redes socio-técnicas y colocan a la formación 
docente como una de las áreas más sensibles para operar los cambios que estas 
transformaciones suponen en los modos de desplegar las prácticas docentes en 
los actuales contextos físico-virtuales, en las formas de producción y de acceso 
a los contenidos educativos, y en las dinámicas institucionales que gestionan el 
vínculo entre los actores. 

Nos enfrentamos, por lo tanto, a un complejo proceso de mediatización de 
las prácticas educativas que solicita la conformación de redes socio-técnicas in-
clusivas, accesibles e igualitarias que sean sustentables en el tiempo, adecuadas a 
sus propósitos y necesidades, y sensibles a los contextos de emplazamiento social 
de las prácticas. En otras palabras, nos enfrentamos al desafío de dinamizar pro-
cesos complejos de co-construcción socio-técnica (Thomas, 2012) que requieren 
de un abordaje multidimensional para dar cuenta de su complejidad. 

La mediatización de las prácticas sociales orientadas al desarrollo social e 
inclusivo –dentro de ellas, las prácticas educativas- se inscribe, entonces, dentro 
de este arco de problemáticas y solicita un enfoque robusto para abarcar la com-
plejidad que dichos procesos comportan. 

En el marco de este contexto, asimismo, se vuelve necesaria una reflexión 
sobre la naturaleza de los fenómenos objeto de estudio, evitando la adopción de 
posicionamientos instrumentalistas, reduccionistas y tecnofílicos, y poniendo en 
relieve los alcances que supone la mediatización de los procesos educativos y la 
conformación de redes socio-técnicas orientadas a esos fines.
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2. Mediatización, fenómenos mediáticos y prácticas educativas mediatizadas 

Eliseo Verón, en sus últimos trabajos, adoptó una perspectiva de larga dura-
ción en relación con la noción de mediatización; una perspectiva que denominara 
como antropológica o socioantropológica2. Desde esta perspectiva, la mediatiza-
ción, en cuanto proceso, constituiría el resultado operacional de una dimensión 
nuclear de nuestra especie biológica: la capacidad de semiosis. Dicha capacidad 
semiótica de la especie se expresa en la producción de lo que Verón denomina ‘fe-
nómenos mediáticos’, consistentes en la exteriorización de los procesos mentales 
bajo la forma de configuraciones materiales. Nos aproximamos, por esta vía, a un 
núcleo medular de la discursividad social: la materialidad del sentido. 

Un aspecto clave a este respecto es el correspondiente a las propiedades 
materiales del discurso en relación con las operaciones técnicas, pues “la mate-
rialización del mensaje resulta siempre de una secuencia de operaciones técni-
cas” (Verón, 2013: 145). Por otra parte, desde esta perspectiva antropológica, la 
técnica resultaría inseparable de la aparición del Homo sapiens, encontrándose 
íntimamente ligada a la emergencia de la semiosis: 

O primeiro estágio da semiose humana tem sido a produção sistêmica de 
ferramentas de pedra, começando cerca de dois e meio milhões de anos atrás. 
As indústrias de pedra, de um ponto de vista semiótico, são sistemas-sígni-
cos secundários (comparados com os sistemas-sígnicos como a linguagem) 
em termos da distinção clássica proposta há muito tempo por Claude Lé-
vi-Strauss (1958). A percepção, de uma flecha com ponta de pedra por um 
membro primitivo da comunidade –um elemento material dentro do espaço 
psicológico imediato da comunidade- implica na ativação de um processo se-
miótico, propriamente falando: de trás para frente, em direção à sequência de 
comportamento técnico que leva à sua fabricação; adiante, em direção ao seu 
uso como instrumento para obter comida. Ambos os movimentos mentais são 
–seguindo as dimensões da tríade de Peirce- sequências indiciais (secundidade) 
contidas na configuração icônica (primeiridade) da ponta de flecha. Se na comu-
nidade o apreensor for, digamos, um caçador, o movimento mental no que se 
refere às regras para o uso correto do instrumento (uma terceiridade) também 

provavelmente será ativado (Verón, 2014: 14-15).

En esta dirección, es importante destacar que la exteriorización de los pro-
cesos mentales que suponen los fenómenos mediáticos comporta siempre una 
triple consecuencia: 

Em termos peircianos, mais uma vez, sua primeiridade consiste na autono-

2- Cfr: Verón, 2014.
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mia dos emissores e receptores dos signos materializados, como resultado 
da exteriorização; sua secundidade é a subsequente persistência no tem-
po dos signos materializados: alterações de escalas de espaço e tempo se 
tornam inevitáveis, e a narrativa justificada; sua terceiridade é o corpo das 
normas sociais definindo as formas de acesso aos signos já autônomos e per-

sistentes. Em outras palavras: criação tríplice de diferenças (Verón, 2014: 15). 

Resulta entonces clave, en la extensa historia de la mediatización, la emer-
gencia de soportes no evanescentes de inscripción sígnica, ya que dan lugar a 
dos aspectos cruciales que constituyen las condiciones de base de todo fenómeno 
mediático: la autonomización del mensaje y su persistencia en el tiempo. A partir 
de estas condiciones de base Verón establecerá una distinción crucial entre las 
nociones de ‘mediación’ y de ‘fenómeno mediático’:

La mediación es un aspecto definitorio de la comunicación en general y 
resulta de la materialidad sensorial, inevitable, del soporte. En cambio, te-
nemos un fenómeno mediático sólo a partir del momento en que los signos 
poseen, en algún grado, las propiedades de autonomía tanto respecto de la 
fuente como del destino, y de persistencia en el tiempo. La materialidad 
que hace posible la autonomía y la persistencia de los signos necesita de la 
intervención de operaciones técnicas más o menos complejas, y la fabrica-

ción de un soporte (Verón, 2013: 146).

Desde la noción de ‘fenómeno mediático’, concebida a partir del momen-
to en que los signos poseen propiedades de autonomía y de persistencia en el 
tiempo, la mediatización se conceptualiza como “la secuencia de fenómenos me-
diáticos históricos que resultan de determinadas materializaciones de la semio-
sis, obtenidas por procedimientos técnicos” (Verón, 2013: 147). La emergencia 
de fenómenos mediáticos, a partir de la puesta en obra de diversas soluciones 
tecnológicas, abre juego así a nuevas posibilidades en los órdenes cognitivo, co-
municacional e institucional.

Los procesos educativos que se despliegan a través de redes socio-técnicas, 
compuestas por diversos tipos de dispositivos comunicacionales, dan lugar a con-
figuraciones vinculares que suelen caracterizarse por la ruptura de la coalescencia 
temporal y/o espacial entre los actores y los discursos. Estas rupturas de la coales-
cencia temporal y/o espacial que se producen en la presencialidad físico-virtual 
(sean cuales fueren los grados y las formas que adopten) dan lugar a la emergencia 
de fenómenos mediáticos que se inscriben en el proceso de mediatización.
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Es por esta vía que nos aproximamos a la noción de Prácticas Educativas 
Mediatizadas3, en atención a la triple marcación de diferencias que suponen los 
fenómenos mediáticos (relativas a los órdenes de la primeridad, la secundidad y 
la terceridad, en términos peircianos). 

La noción de Prácticas Educativas Mediatizadas atiende, por lo tanto, a las 
gramáticas de producción y de reconocimiento que se ponen en obra en los pro-
cesos educativos mediatizados (aquellos que adquieren estatuto de fenómenos 
mediáticos) y, de manera específica, pone foco en los modos en que se despliega 
la circulación discursiva a partir de la asimetría estructural entre los procesos 
de producción y de reconocimiento. La circulación discursiva, de este modo, es 
puesta en el centro de la escena a la hora de estudiar las dinámicas discursivas de 
los procesos educativos. 

Las condiciones de circulación son extremadamente variables, según el tipo 
de soporte material-tecnológico del discurso (intercambios orales en la 
conversación, en comparación con los discursos de los medios masivos, por 
ejemplo) y también según la dimensión temporal que se tome en conside-
ración, pues esta puede concebirse como continuum que va desde el estudio 
sincrónico a la diacronía del tiempo de la historia (Verón, 2004: 42) 

La expansión y penetración de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) en los diferentes órdenes de la vida social ha producido 
profundas transformaciones en los modos en que son desplegadas las prácticas 
sociales y en los modos en que son puestos en circulación los discursos, compor-
tando mutaciones en las condiciones de acceso de los actores individuales a la 
discursividad mediática y produciendo transformaciones inéditas en las condi-
ciones de circulación (Verón, 2013).

En este sentido, los alcances de dichas transformaciones comportan pro-
blemáticas fundamentales de orden ético y político que requieren ser atendidas 
en su especificidad y, particularmente, en el campo de las prácticas. Podemos 
sintetizar esas problemáticas, siguiendo a Verón, sobre los siguientes tres ejes: a) 
el acceso al conocimiento y a la cultura; b) la relación con el Otro; y c) el vínculo 
del actor social con las instituciones (Verón, 2013). 

Estos tres ejes se convierten en operadores centrales de nuestras socieda-
des contemporáneas en el marco de actual contexto físico-virtual, produciendo 
remodelamientos en los modos en que se establece la articulación entre los mis-
mos y enfrentando tanto a los actores sociales individuales como así también a 
las instituciones a nuevos desafíos. Las prácticas educativas mediatizadas, por 
lo tanto, pueden ser abordadas a partir de estos tres ejes, ya que la economía de 
3- Se ha propuesto la noción de Prácticas Educativas Mediatizadas en el marco del equipo de trabajo del Programa de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación “Dispositivos Hipermediales Dinámicos” (DHD), radicado en el Instituto Rosario de Investigacio-
nes en Ciencias de la Educación (IRICE: CONICET – UNR) bajo la dirección de la Dra. Patricia Silvana San Martín.
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los intercambios discursivos que esas prácticas promueven opera también sobre 
estas dimensiones en las que se entrama la semiosis social.

Es por esto que las mutaciones que tienen lugar sobre las condiciones de 
acceso a la discursividad mediática, sumadas a las transformaciones que se produ-
cen en las condiciones de circulación discursiva, dinamizan una nueva economía 
de intercambios discursivos (nuevos regímenes de discursividad) que configuran 
modos diversificados en el despliegue de las prácticas educativas contemporáneas.

En este nuevo escenario, y como parte de un conjunto de nuevos desafíos, 
la participación de los actores en redes socio-técnicas orientadas a fines educa-
tivos (como la formación docente o el desarrollo de otros procesos formativos) 
demanda de criterios, estrategias y alianzas socio-técnicas (Thomas et al, 2012) 
que garanticen la sustentabilidad y el desarrollo de la participación responsable 
en dichas redes. En esta dirección, y en atención a la inclusión de tecnologías 
digitales interactivas en los procesos educativos, la noción de Dispositivo Hiper-
medial Dinámico (San Martín, 2013) se torna sumamente operativa, tanto en el 
plano teórico como en el metodológico.  

3. La participación en contextos físico-virtuales y la noción de Dispositivo 
Hipermedial Dinámico 

En atención a la diversidad de necesidades, problemáticas de acceso y for-
mas de participación observadas con respecto a la utilización de las TIC en con-
textos educativos públicos se fue construyendo, a lo largo de más de 15 años, la 
noción de “Dispositivo Hipermedial Dinámico” (DHD). El marco conceptual de 
los DHD se nutre de los fundamentos epistemológicos de la investigación inter-
disciplinaria para el abordaje de los sistemas complejos (García, 2007). Se con-
ceptualiza al DHD como una red socio-técnica participativa, conformada por la 
conjunción de tecnologías y aspectos sociales que posibilita el acceso a la pro-
ducción y diseminación de conocimiento público a partir de un contexto situado 
(San Martín, 2013; Buján, 2012). La construcción de un DHD se sustenta en el 
desarrollo de actividades que pueden estar relacionadas al campo educativo, in-
vestigativo y/o de producción cultural mediante la interacción responsable entre 
los miembros participantes bajo la modalidad de taller, utilizando la potenciali-
dad comunicacional, transformadora y abierta de las TIC (San Martín y Traversa, 
2011). Lo hipermedial se concibe como una composición integrada por textos di-
versos en distintos lenguajes y soportes tecnológicos (paquete textual), que toma 
en cuenta sus posibles convergencias y divergencias como factores morfológicos 
expresivos, informativos y comunicacionales (San Martin, 2003 y 2008).

En un DHD, más allá de la potencialidad tecnológica, emerge lo social en su 
complejidad, esto es, la puesta en obra de un proyecto en su sentido más amplio, don-
de se integra lo político y los conflictos que a su respecto se suscitan (Vilas, 2013). Es 
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en este sentido que Sagástegui (2005), Morales (2009) y Buján & San Martín (2013) 
ponderan considerar las características singulares de la red socio-técnica y sus prácti-
cas de producción para posibilitar la comprensión del funcionamiento del dispositivo 
y su despliegue en la complejidad de la relación espacio-tiempo. 

Siguiendo esta dirección, la perspectiva teórico-metodológica del DHD 
adscribe al enfoque socio-técnico (Thomas et al, 2012) concebido como un abor-
daje sistémico complejo que provee los criterios fundamentales a considerar para 
llevar adelante la construcción de diversos DHD sostenibles en el tiempo y su 
análisis evaluativo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, se desestima la adopción 
de terminologías o marcos de acción que representan y/o heredan modelos so-
cio-técnicos hegemónicos y de sesgo neoliberal que, por lo general, resultan in-
satisfactorios a la hora de reflexionar acerca de las necesidades reales de nuestra 
ciudadanía e imposibilitan un abordaje complejo de los desarrollos requeridos. 

La perspectiva adoptada implica, por lo tanto, atender al escenario de lo 
público, compuesto por diversos grupos sociales con sus respectivas matrices 
culturales, necesidades e intereses, atravesado por luchas políticas y simbólicas 
por el poder (Vilas, 2013; Massoni, 2013). Esto significa que en la construcción 
de las Prácticas Educativas Mediatizadas interviene un conjunto de acciones de 
enfrentamiento y acuerdo entre los distintos grupos y actores participantes. De 
estas disputas surge un ordenamiento de poder que se concretiza en las institu-
ciones, las valoraciones y las conductas individuales y colectivas que sostienen el 
funcionamiento de un dispositivo, desarrollándose así los procesos de ajuste y de 
co-construcción socio-técnica del mismo.

Los intercambios en contextos físico-virtuales poseen un carácter diná-
mico que posibilita a los sujetos intervinientes participar –tanto en instancias 
de producción como de reconocimiento- y desarrollar procesos colaborativos de 
construcción de conocimiento y de participación ciudadana. Carpentier (2012), 
luego de un recorrido sobre estudios de participación social en Ciencias Políticas, 
plantea en su modelo de Acceso, Interacción y Participación que la participación 
en plataformas virtuales implica mucho más que el acceso o la interacción, ya 
que cuando se habla de participación se hace referencia a dinámicas de poder 
y a procesos de toma de decisión. En este sentido, el criterio dinámico de ade-
cuación socio-técnica fundamentado en el marco conceptual de los sistemas so-
cio-tecnológicos, resulta relevante al presente marco teórico sobre las Prácticas 
Educativas Mediatizadas, ya que propone una fuerte ruptura con la concepción 
paradigmática lineal de las ‘tecnologías apropiadas’ ejemplificada, en este caso, 
con la adopción acrítica de modelos pedagógicos mediatizados que apuntan hacia 
una mercantilización de la educación, resultantes de otras realidades disímiles a 
lo que en Argentina se instituye como educación pública y gratuita. 
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En esta dirección, el análisis de las Prácticas Educativas Mediatizadas des-
de un abordaje complejo y multidimensional posibilita dar cuenta del modo en 
que se configuran los ensambles socio-técnicos que incluyen la participación de 
múltiples actores, instituciones, regulaciones y artefactos. Por otra parte, posibi-
lita analizar y reflexionar sobre el modo en que son llevados a efecto los procesos 
de co-construcción de los dispositivos pedagógicos mediatizados, a fin de generar 
aportes que puedan otorgar niveles de sostenibilidad adecuados para el desplie-
gue de las prácticas en cada contexto en particular, identificando características y 
requerimientos de los procesos y localizando necesidades y demandas específicas 
a los efectos de contribuir al desarrollo social y educativo inclusivo en los diferen-
tes contextos regionales.

4. Formación docente y Prácticas Educativas Mediatizadas: nuevas posibilida-
des, nuevos desafíos

Se han señalado al inicio de este trabajo algunos avances en materia de po-
lítica educativa en relación con la inclusión socio-técnica, con la socialización de 
tecnologías digitales, con el fomento de prácticas pedagógicas en entornos virtuales 
y con diversos modos de articulación socio-técnica en las instituciones educativas.

Por otra parte, se ha señalado que una de las áreas principales sobre las que se 
orientan estos lineamientos corresponde a la formación docente, en el entendimiento de 
que las instancias de formación inicial y continua de los profesores constituyen los nodos 
principales para operar estos profundos cambios socio-técnicos en el orden institucional 
que se materializan en el dominio de las prácticas educativas y que corresponden a rele-
vantes mutaciones en las prácticas culturales desplegadas en dicho dominio.

En esta dirección, hemos advertido la importancia que comporta atender 
la especificidad de las Prácticas Educativas Mediatizadas, no sólo en sus aspec-
tos tecnológicos sino también en su dimensión discursiva, en las configuraciones 
textuales puestas en obra, en los modos en que se establecen las relaciones vin-
culares entre los actores participantes de los procesos educativos, en la organi-
zación institucional y sus alianzas socio-técnicas, en la problemática del acceso 
a la información y el conocimiento y de la accesibilidad abierta a la diversidad 
funcional, entre otros. 

La noción de Dispositivo Hipermedial Dinámico, en esta dirección y tal 
como fue anticipado oportunamente, viene a contribuir tanto en el plano teórico 
como en el metodológico al permitir abordar estos fenómenos desde una pers-
pectiva multidimensional que enfrenta la complejidad que comportan las redes 
socio-técnicas y las prácticas que en ellas se despliegan.

En este contexto, la formación docente se enfrenta tanto a una serie de 
nuevas posibilidades como así también a grandes desafíos, ambos de gran rele-
vancia social, cultural y educativa en la contemporaneidad. 
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En cuanto a las posibilidades, no podemos dejar de mencionar que las nue-
vas condiciones de acceso a la información constituye un enorme salto de escala, 
cualitativa y cuantitativamente, a los efectos del desarrollo de los procesos edu-
cativos en los distintos niveles del sistema educativo. Las nuevas condiciones de 
circulación son las que posibilitan el acceso a materializaciones de la cultura en 
formatos muy diversos. El aprovechamiento que sólo este aspecto puede compor-
tar para el desarrollo de las instancias de formación docente no tiene precedentes 
históricos. El desarrollo de la mediatización es el que ha llevado a estas nuevas 
posibilidades inéditas e impensables en otros momentos históricos respecto de la 
formación docente. 

Pensemos, por ejemplo, las posibilidades que las nuevas condiciones de 
circulación discursiva y de acceso a las producciones culturales puede comportar 
para la formación docente en general y para la formación de profesores de artes 
de manera particular: acceso a centros de documentación, acceso a producciones 
de artistas en diversos lenguajes, acceso a galerías virtuales de museos de lati-
tudes lejanas; no se trata entonces solamente del acceso a la información sino a 
la posibilidad de, a partir de ella, producir materiales didácticos de una enorme 
riqueza significante, de configurar itinerarios virtuales plurales e inclusivos o de 
habilitar espacios de intercambio y de producción a través de dinámicas colabo-
rativas, entre otros. 

Otro conjunto de posibilidades emergen en relación a las posibilidades de 
participación de los profesores en formación, habitando y transitando por múltiples 
espacios físico-virtuales a través de una presencialidad extendida de manera so-
cio-técnica. Las maneras de configurar las relaciones vinculares, por lo tanto, pueden 
asumir múltiples formas que potencian las posibilidades de gestión del vínculo entre 
los actores, dando lugar a la emergencia de una nueva economía en los intercambios 
discursivos que se suscitan en el desarrollo de los procesos educativos. 

Finalmente, se abren nuevas posibilidades en los modos en que las institu-
ciones despliegan sus formas de contacto con los actores sociales individuales y 
también con otras instituciones. Las posibilidades, en este orden, no se reducen 
simplemente a la gestión de las organizaciones a partir de una creciente tenden-
cia a la informatización de los procesos institucionales y a la digitalización de 
contenidos, sino que emergen nuevas formas de contacto con los actores y con la 
comunidad, se quiebran ciertas lógicas unidireccionales en la gestión del contac-
to y se consolidan alianzas socio-técnicas con otras instituciones que amplifican, 
de manera exponencial, las potencialidades comunicativas, productivas y organi-
zativas de las instituciones educativas.  

Los desafíos, por su parte, se encuentran directamente relacionados con las po-
sibilidades que habilitan los dispositivos participativos de comunicación mediatizada 
que operan como soporte de las Prácticas Educativas Mediatizadas. Dentro de los prin-



59 |

cipales desafíos podemos destacar, en primer lugar, el de generar nuevas estrategias di-
dácticas en función de las características que presenta el nuevo contexto físico-virtual. 
Este desafío se sitúa en un contexto marcado por las nuevas condiciones de circulación 
discursiva en los distintos órdenes de la vida social, resultante de la mutación en las for-
mas que asumen los procesos de mediatización. Por otra parte, este desafío se articula 
de manera directa con otro desafío a nivel institucional, en las instituciones en las que 
tienen lugar los procesos educativos, ya que dichas instituciones deben garantizar las 
condiciones necesarias para poder generar esa transformación en las prácticas. Como 
se ve, se trata de una problemática que comporta múltiples niveles de responsabilidad 
y de acción que sólo son posibles de ser llevadas a efecto, de manera orgánica, a partir 
de la articulación de una política integral de inclusión socio-técnica. 

Ahora bien, las nuevas condiciones de circulación discursiva –destacando las 
enormes posibilidades de acceso a la información y a las múltiples materializaciones 
de la cultura- no garantizan de por sí un buen aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles, como así tampoco garantizan el desarrollo y despliegue de buenas prácticas. 
En este nuevo contexto físico-virtual, caracterizado por la multiplicación de fenóme-
nos mediáticos y por un marcado crecimiento de la complejidad, se requiere –tal vez 
más que nunca- de un cuidadoso y profundo examen sobre la información, sobre 
la confiabilidad de las fuentes, sobre la calidad de los datos. Esta cuestión se torna 
de central importancia para la formación docente en la contemporaneidad, y exige 
la producción de instancias formativas que conduzcan al desarrollo de una actitud 
crítica y reflexiva sobre los modos de acceso, difusión y producción de conocimiento 
en la contemporaneidad. Promover el análisis crítico y reflexivo sobre la propia prác-
tica docente en contextos físico-virtuales constituye, del mismo modo, un desafío de 
capital importancia en la formación inicial y continua de los profesores.

Las nuevas formas de participación ciudadana, la configuración de diversos 
tipos de colectivos en los espacios virtuales y físico-virtuales, las múltiples formas 
de construcción y preservación de la memoria social y el despliegue creciente de 
narrativas transmediáticas son algunos de los múltiples fenómenos que interpe-
lan a la formación de los futuros docentes. Cada uno de esos fenómenos despliega 
también múltiples desafíos tanto para las instituciones educativas como para los 
formadores de formadores. 

Estos desafíos, como se ve, se inscriben de diversas maneras dentro de los 
tres ejes señalados oportunamente y que definen los principales órdenes en que 
se están produciendo las más profundas transformaciones culturales en nuestras 
sociedades contemporáneas: el del acceso al conocimiento y a la cultura, el de la 
relación con el Otro, y el del vínculo del actor social con las instituciones.

El desarrollo de Prácticas Educativas Mediatizadas en la formación docen-
te permite enfrentar estos desafíos con mayor solvencia y desarrollar propuestas 
didácticas, desde un posicionamiento crítico y reflexivo, atentas a las caracterís-
ticas de los nuevos escenarios socio-técnicos. 
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4. OBSERVATÓRIO DA FORMAÇÃO: CARTOGRAFIAS LATI-
NOAMERICANAS EM ARTEMÍDIA - BRASILIANAS I

Isabela Nascimento Frade1 
Ana Alvarenga2

Yo vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:

Arte soy entre las artes;
En los montes, monte soy.

José Martí

1. Introdução

É do desejo de uma visualização ampliada que nasce a proposta de criação 
de uma rede latino-americana de pesquisadores sobre formação docente em artes 
visuais.  A articulação em rede é uma empresa que requer uma disponibilidade 
de ação compartilhada para a troca acadêmica, condição incipiente em nossos 
países, reduzidos em suas culturas de dependência a circundar as metrópoles do 
capital; exige também ação continuada, imprimindo vigor à área pela ampliação 
das referências que poderão ser redistribuídas, integrando uma ação articulada e, 
portanto, expandida. Uma rede gera vínculos pelas identidades compartilhadas 
e, sobretudo, incentiva o reconhecimento das singularidades contrastantes. Claro 
está que este propósito requer generosidade e confiança: essa condição para a 
ação colaborativa é indispensável. Na intenção de contribuir a esse destino co-
mum envolvendo o corpo de pesquisadores em conexão para a formação em rede, 
descrevemos neste texto o processo de reconhecimento de determinados resulta-
dos obtidos pela experimentação cartográfica. A este empenho nasce o convite à 
Rede Latino Americana de Pesquisadores em Formação de Professores de Arte 
- LAFOPA, criada em 2015, para que participe deste projeto.

Explorar os desenhos de ações de pesquisa implica na geração de uma série 
de mapas que apontam uma relação geopolítica da formação docente em artes no 
Brasil na primeira década deste século. Denominamos essas investidas de “emer-
gências do pensamento da formação” (FRADE e BUJAN, 2013) para indicar os 
traços nascentes de um pensamento marcado pela revirada do milênio, período 
marcante para a área científica como mudanças de paradigmas (MORIN, 2011). 
Ainda que alguns temas e formas de abordagem não tragam absoluta novidade, 
marcam sua presença como interesse dos pesquisadores neste momento, e impli-
cam em deixar vivos esses elementos para o pensamento, compondo os contor-

1- isabelafrade@gmail.com. PPGARTES-UERJ/OCE CNPq
2- ana.mariarte@hotmail.com. SMERJ/OCE CNPq
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nos epistêmicos deste período. Com relação à ética do gênero humano nesta virada 
do tempo, Edgard Morin (Op. cit.) esboça dois principais traços ético-políticos para 
o contemporâneo: o primeiro busca estabelecer uma relação de trabalho mútuo 
entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e, o segundo, conceber a Hu-
manidade como comunidade planetária. Esse espírito nos anima a nos reunir em 
coletividade e a propor enlaces. E, ainda, nos estimula a pensar a geopolítica des-
tas articulações do pensamento da formação em uma sociedade globalizada mas 
desigual. Nos impulsiona a refletir sobre em que podemos contribuir para que as 
formas específicas da desequilibrada distribuição de poder e saber  neste arranjo 
global possam demarcar, para a Nuestra América,  novas disposições, mais opor-
tunas  e potentes. O que nos faz únicos nos termos das múltiplas injunções entre a 
arte e a educação? O que nos une aos demais povos vizinhos? Quais nossas linhas 
de força entre povos próximos e distantes? O que nos pertence e o que nos é alheio 
e que, por isso mesmo, pela diferenciação instigante, pode ser fortalecedor?

Iniciada em 2011, a pesquisa sobre formação docente em artes, partindo de 
uma ação investigativa em cooperação binacional Brasil e Argentina, avançou de 
forma processual para o desenvolvimento de uma cartografia expandida, objeti-
vando a captura dos contornos geopolíticos desta formação. Desejamos prosseguir 
e incluir nossos parceiros na América Latina, objetivando gerar novos modelos 
cartográficos que permitam a visualização de seus contornos subjetivantes. A pre-
sença estendida dos pesquisadores é capturada em seus conceitos, seus territórios 
de adesão, seus processos de legitimação. Estão inseridos  aqui um destes mapas e 
dois gráficos que estendem algumas de seus dados, apresentando referências quan-
titativas.   Este  mapa refere-se ao exercício de seguir pesquisadores da formação 
no Brasil, recolhendo dados sobre publicações na base curricular Lattes do Con-
selho Nacional de Pesquisa. Este segue ainda incompleto pois, da América Latina, 
apresenta primeiramente o Brasil, uma vez que a pesquisa na Argentina ainda não 
apresentou resultados seguros. Desejamos gerar um mapa colaborativo com nos-
sos parceiros da Rede Latino Americana de Formação de Professores de Artes e 
seguir, ampliando a base de referências no Brasil e pelos demais países.

Compreendida pela forma colaborativa entre as universidades convenia-
das UDESC, USP, UERJ, IUNA e LA PLATA (2012/2013), a pesquisa desenvol-
vida por nossa equipe da UERJ, é referida pelos integrantes do Observatório de 
Comunicação Estética OCE-UERJ/CNPq, apresentando um conjunto de contri-
buições demarcatórias e em processo de sistematização deste campo de emer-
gências na formação docente em artes visuais. A reunião dos grupos de pesquisa 
possibilitou a divisão dos setores de atuação: o plano comum seguiu potencializa-
do pelos vetores implicados diretamente nos resultados das pesquisas sobre for-
mação, a saber: a análise de teses, anais e periódicos compreendidos na década 
2000/2010. Partindo do pressuposto de que a realidade pesquisada se apresenta 
de forma processual, é esperado dos grupos envolvidos a constante atualização 
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e revisão dos dados, imprescindíveis ao aprofundamento do estudo sobre a for-
mação docente em artes. Ao grupo carioca (OCE/ART/UERJ/CNPQ/CAPES), 
inicialmente, coube a reflexão e a divulgação dos dados levantados a partir de 
publicações em periódicos nacionais. A partir da análise dos dados coletados, as 
considerações implicam na visualização de aproximações e vínculos institucio-
nais em determinadas ações que foram desenvolvidas neste domínio.  Revelam 
as formas de integração entre atores e suas instituições/universidades arroladas 
neste levantamento.

Em uma breve recapitulação das etapas deste trabalho, destacamos a busca 
inicial compreendida pelos pesquisadores especialistas e suas publicações online. 
Em prosseguimento, passamos ao levantamento e cruzamento de dados tomados 
a partir das plataformas Capes e Lattes, referenciais de qualidade acadêmica no 
Brasil. É importante frisar que todos os dados levantados a partir dos periódicos 
estão encerrados na década citada. De forma a garantir a sistematização e a pu-
blicação dos dados levantados parcialmente, a equipe carioca elaborou três ma-
pas, fixando paisagens dentro de uma realidade em construção (ALVARENGA e 
FRADE, 2015). Os mapas conferem à pesquisa o caráter processual, demarcando 
paradas no movimento do pensamento em fluxo e indicando a ampliação do seu 
escopo para além das fronteiras preexistentes. Para isso, os cartógrafos cariocas 
abarcam os subtemas correlatos ao tema formação, redefinindo os territórios  na 
constituição e adensamento da área de Formação no Ensino da Arte.

2. Primeiras trilhas: o Brasil como continente partido

A América Latina desconhece a si mesma. Mesmo com muitos esforços por 
essa integração, a região esteve vigorosamente mantida em linhas de articulação 
apenas entre pequenos nichos intelectuais. Ainda como ficção política imaginada 
por Bolívar e ideologia praticada pelos revolucionários desde que se instaurou 
como perspectiva transnacional e descolonizadora, seus ideários não tiveram eco 
na sociedade brasileira. Somos, não injustamente, acusados de permanecermos 
de costas ao nosso continente e voltados para a Europa. Não nos sentimos par-
te de um continente; continuamente nos afirmamos em brasilidades vacilantes 
e estereotipadas, e negamos, paradoxalmente, os aspectos regionais em outras 
escalas. Negamos vizinhanças. Acumulamos desejos coloniais. No entanto, es-
sas razões históricas se expressam em aspectos que estão no caminho de nossa 
integração nacional; nascem desde a concepção e constituição de nação indepen-
dente, a qual foi obtida de forma menos radical que as demais nações da América 
Latina. Essa transição nos levou ao Primeiro e Segundo Impérios e um imenso 
vazio social se impôs à primeira cartografia do nosso território: nosso planalto 
central só foi significativamente reconhecido em tempos posteriores, assim como 
grande parte da Região Norte.
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Entre nós, as revoltas indígenas se mantiveram de modo subterrâneo e 
suas breves eclosões refletiram a incorporação violenta pelo poder colonial: de 
aliados ingênuos a escravos barbarizados e até à recente posição de sujeitos abri-
gados pelo governo, não se constituíram como parte do povo brasileiro. Apenas 
contemporaneamente esta perspectiva é alterada.  Tiburi (2016) se referirá, so-
bre essa condição, ao termo “massacricídio”, cunhado por Todorov, ao identifi-
car as formas cruéis e dissimuladas a que estão submetidas os povos originários 
nos países americanos. Foram violentamente extirpados ou submetidos ao poder 
centralizador em toda a nossa história. Os territórios que ocupam, até hoje, são 
vistos como “os grandes vazios”. 

Explorando uma expressão de Tiburi (Op. cit.), nos reconhecemos nesse 
limitante processo de autonegação:

O discurso da aliança colonizador-colonizado não apenas nega um lugar 
para o “outro” ao projetar sobre ele uma verdade que não lhe diz respeito, 
mas, ao mesmo modo, só alcança este efeito se, antes, substancializar este 
como ‘negativo’.  A negatividade é, segundo a lógica do princípio de iden-
tidade, o que na ordem da cultura surge como algo indesejável. (p.159)

Nesse sentido, observamos que, no campo das artes, onde esses modos se 
manifestam explicitamente, oscilamos entre uma modernidade ocidentalizante e 
seus reflexos primitivistas que escolheram, entre nós, alguns exemplos de conside-
rada “ingenuidade”. O conceito “primitivismo”, transplantado da Antropologia no 
século XIX,  ainda vigora na referência ao que é autóctone - indígena ou popular. 
Na área de artes se consolidou o chavão Naif. Apesar de grande esforço intelectual 
para superar esse desígnio subserviente, em que temos alguns heroicos pensadores 
(quase todos relegados à sombra nas nossas academias) ainda não atingimos nosso 
ponto de mutação. Oswald de Andrade brilhantemente cunha o movimento antro-
pofágico na ironia deste destino. Tupy or not tupy. Ou nos reviramos sobre nossas 
matrizes e nos ulteriores modos de vida que ficaram marcados em nossas próprias 
entranhas ou seremos apenas mais uma geração de feitores, servis colonizados a 
serviço de modelos colonizantes. Certamente o pensamento emancipador latino 
americano poderá nos servir ao nos convocar às reflexões cartográficas em associa-
ção a outras sociedades que enfrentam desafios semelhantes.

Recolhemos a crítica de Schwarz sobre as “ideias fora do lugar” e busca-
mos trabalhar no sentido de inserir-nos como intelectuais nesta revisão do pen-
samento nacional, quando se faz necessário identificar as especificidades de um 
deslocamento cognitivo forçado diante do quadro contemporâneo globalizado. 
É aceitando o contexto da reflexão latino americana que insiste em mudar sua 
controlada cegueira histórica: este se dá  nesse “lugar” estrangeiro readaptado em 
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que o toque sobre seus veus seguem revelando os enquadramentos ideológicos de 
uma hegemonia alienada de suas conformações particulares.

Desenvolvemos um pensamento que não busca isolar-se, mas inserir-se 
em um complexo jogo de cenários sociopolíticos entre redes cartográficas de dife-
rentes espectros. Revemos nosso aclamado “hibridismo” e tocamos em nosso es-
tado de soberania violado, em seus contornos fragmentados e sua forma instável 
e frágil. Muitos dos temas estudados tratam de conformações étnicas e raciais, de 
organismos políticos e associações que implicam em um quadro menos uniforme, 
territórios da diferença que se desdobram para além da aclamada mestiçagem. 
Se entre lugares há o estado produzido por uma forma local e sua referência à 
esfera mundial,  é sobre o terceiro aspecto, o da matéria local, que sua possivel 
significação deve nascer. (RICUPERO, 2013)  A transmigração não se reverte em 
algo próprio sem assimilação e essa rede de tramas revela essas expressões nasci-
das em terreno do vivido, e portanto multidinensional;  ela  não deve ser percebi-
da através de formulações essencializadoras.

Para conhecer, será preciso prosseguir neste universo da pesquisa, fazen-
do levantamentos, buscando dados e referências concretas, debatendo ideias, re-
vendo análises, discutindo sobre noções constituídas e imagens nascentes; tudo 
isso faz parte desta produção de conhecimento sobre nosso perfil profissional em 
formação na América Latina. Estamos iniciando esta jornada pelo tema da arte-
mídia e sua inserção na formação docente em artes em nosso país pelas produ-
ções bibliográficas disponibilizadas em periódicos indexados às referidas bases 
CAPES e Lattes a partir do despontar deste milênio. Nos interessa permanecer 
focados nas emergências. Apostar mais no estado crescente, mesmo que não seja 
propriamente novo. Muitos trabalhos foram identificados nos períodos prece-
dentes sobre a questão das tecnologias e das artes na educação. Neste sentido, 
devemos examinar não uma temática nova, introduzida recentemente no campo 
mas, ao contrário, como o despontar de indagações amadurecidas, revigoradas 
pelas próprias experiências anteriores. A estes meios,  discutiremos no decorrer 
deste trabalho.

Os sete arquivos indicados a seguir exploram esse contorno local sem con-
tudo estar refletindo que suas considerações possam ter eco em escala continen-
tal, denotando a situação de negação das relações latino americanas. Considera-
mos que estas questões estão articuladas por seus contextos mais amplos e, por 
este motivo, estamos propondo organizar uma cartografia latino americana da 
formação docente em artes. Mas esta é uma empresa que exige um longo trabalho 
e, ao darmos início a este trabalho, organizamos as pesquisas em uma configu-
ração de extensão nacional, o que identificamos como Cartografias Brasilianas 
I - Artemidia. Desta, se apresentam as seguintes publicações em que elencamos 
em ordem cronológica a partir dos textos de seus resumos: 
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1) Iniciamos com o artigo de autoria do pioneiro Ayrton Dutra Corrêa e Si-
mone Matté, da Universidade de Santa Maria - UFSM/RS, A Formação Docente 
em Artes Visuais e Sua Relação com a Pesquisa e as Novas Tecnologias, no qual 
os autores indicam a necessidade do ensino das Artes Visuais ser revisto consi-
derando determinados aspectos específicos para a formação do futuro professor: 
“a pesquisa e as novas tecnologias como fatores determinantes” para o contexto 
da educação contemporânea. (2002). Aliás, fazemos notar que o pioneirismo de 
Ayrton traduz a maturidade da Região Sul e, em especial, do Curso de Licencia-
tura em Artes da UFSM.

2) De Maria Cristina da Rosa, publicado 2004, A Cultura no Espaço Vir-
tual: novas aprendizagens para o professor de arte reflete “acerca das transfor-
mações ocorridas na cultura a partir do ambiente virtual”, considerando o am-
biente virtual como “apoio para a formação continuada”.

3) O texto Ensino de Arte na Escola: a formação continuada de professo-
res em Arte Digital, 2005, de autoria de Ana Luiza Ruschel Nunes, Simone Woy-
tecken Carvalho e  Thaisa Justus que comentam sobre a necessária ampliação 
das possibilidades do ambiente escolar não só em relação ao uso e exploração dos 
recursos tecnológicos, como também “para os modos de desenvolvimento da ca-
pacidade de pensar, criar e participar de uma sociedade que está em construção”.

4) Também é digno de nota o pioneirismo de Maria Cristina da Rosa. Com o 
terceiro artigo: A educação inclusiva de professores de arte a distância: possibilida-
des e conflitos inaugura o tema da inclusão articulado às questões da tecnologia nas 
reflexões sobre a formação docente em 2006. Também da autora, o quarto artigo;

5) Da janela da alma ao ciberespaço: Ambiente virtual de aprendizagem 
em artes visuais, publicado em 2008 por Lidiane Fonseca Dutra e Ana Zeferi-
na Ferreira Maio, da Universidade Federal do Rio Grande/ FURG, “descreve a 
criação do Ambiente virtual de aprendizagem em Artes Visuais da Universidade 
Federal do Rio Grande/FURG”.

6) O sexto artigo  também de autoria da dupla, O Ensino de Arte dian-
te das tecnologias contemporâneas, no qual as autoras compõem “relato acer-
ca do desenvolvimento do Ambiente virtual de aprendizagem em Artes Visuais 
(AVA-AV), iniciado a partir do projeto Ambiente Virtual de Aprendizagem sobre 
percepção visual, financiado pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica da 
Universidade Federal do Rio Grande (PROBIC-FURG) entre outubro de 2007 e 
setembro de 2008”. (DUTRA e MAIO, 2009);

7) De 2010, Relato de uma prática de tutoria no curso de artes visuais - 
modalidade a distância - na Universidade Federal do Espírito Santo, de Soraya 
Hamasaki, é o sétimo artigo apresentado, relatando “a experiência da prática de 
Tutoria no curso de Artes Visuais modalidade a Distância na Universidade Fede-
ral do Espírito Santo, enfocando o processo de interação entre Tutor e Aluno”.
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8) Finalmente, o artigo Uma proposta de análise do fórum geral da disci-
plina: Propostas Metodológicas para o Ensino da Arte I de Vera Lúcia Simões, 
pesquisadora da UFES, que analisa um tópico do Fórum Geral da Disciplina Pro-
postas Metodológicas para o Ensino da Arte I, “tratando de uma breve análise 
acerca das possibilidades de interação e comunicação entre todos os integrantes 
do Curso de Artes Visuais Licenciatura, modalidade EAD/UAB/UFES, nos Fó-
runs do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)” (2010).

Reconhecemos o limitado alcance deste recorte inicial quando obser-
vamos que uma das grandes pesquisadoras do tema não se encontra arrolada 
dentre os nomes dos artigos Brasilianas Lúcia Pimentel, autora do livro como 
“Formação de Professor@s: ensino de arte e tecnologias contemporâneas”, de 
2007, que é referência nacional.  Fizemos contato com seu trabalho em palestras, 
comunicações em evento científicos e muitos outros livros sobre  arte, ensino e 
tecnologia. 

Ao observarmos o espectro maior do levantamento realizado pelo Observa-
tório da Formação com todas as equipes (UDESC, USP e UERJ) e considerando 
esses dados nos livros, nas teses e nas comunicações em eventos científicos, po-
demos ver que a área dos artigos científicos é a mais reduzida quantitativamente; 
no entanto, consideramos, esta também uma condicionante de nossa área: é nos 
congressos que as trocas se dão de modo mais intenso e frequente. No caso bra-
sileiro, os animados congressos confirmam essa adesão aos encontros científicos. 
Outrossim, a produção contida nos artigos denota um trabalho de alta qualidade 
e estão vinculadas aos programas de pesquisa em pós-graduação, conferindo a 
esse material um caráter de investigação de ponta, conformando  um espectro de 
reflexões representativas do “estado da arte” da área de Ensino de Arte.

3. Explorando nossas cartografias em novas dimensões

Segundo Rolnik (2014) “as cartografias vão se desenhando ao mesmo 
tempo (e indissociavelmente) em que os territórios vão tomando corpo: um não 
existe sem o outro”. (op.cit, p 46). Desta forma, o plano de ação dos cartógra-
fos cariocas requer atenção e acompanhamento ao movimento de transformação 
da paisagem, que surge a partir de novas combinatórias constitutivas. No nosso 
caso, então, estes marcadores são construídos a medida em que exploramos nos-
sos objetos de investigação e percorremos os campos que estes mesmos ativam. 
Operar segundo o método cartográfico é apostar nas confluências, nas interlocu-
ções e nas divergências do campo e dos pesquisadores. O grupo carioca, apesar de 
divididas as diretrizes de interesse dentro do plano comum, assume a dimensão 
coletiva tendo em cada um de seus membros a interlocução e as linhas de força 
que transversalizam o campo da formação redefinindo mapas e avançando em 
cartografias processuais.
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A partir da análise dos artigos publicados nos periódicos da referida década, 
listamos os subtemas ligados à formação  que emergem em um contexto maior, ou 
seja, nascem dentro de uma década marcada por grandes transformações culturais, 
sociais e políticas. São eles: gênero, cultura visual, EaD, AVA, novas tecnologias, 
história, arte contemporânea, cultura, estética e narrativas autobiográficas. O ob-
jetivo maior é apresentar um aspecto do processo cartográfico relativo à nossa pró-
pria investigação sobre a formação docente em artes. Para tanto, sublinhamos dois 
vetores: o primeiro forjando o pensamento sobre um dos subtemas destacados, as 
TICs. O segundo, refletindo e defendendo o cenário expandido da pesquisa  para 
além de seus limites iniciais. O levantamento feito a partir dos periódicos inscritos 
na referida década (2000 - 2010), nos levou à indagações sobre os temas correlatos 
ao tema formação. Quem escreve? Por que escreve? Quais os aspectos conceituais 
intrínsecos aos subtemas selecionados? Quais os subtemas recorrentes? Quais sub-
temas deflagram inquietações e/ou perturbações?

Dentro do espectro de narrativas sobre a formação docente em artes, nos 
intrigou, inicialmente, especialmente por estarem demarcadas pelo índice numé-
rico de incidência, o que se apresentou como sendo o maior interesse manifes-
tado: No que estes pesquisadores estavam interessados? As tecnologias digitais 
se sobrepõem. Estamos destacando, portanto, essa década pela hegemonia das 
produções que abordam as novas tecnologias e considerando que este interesse 
é relativo ao desafio histórico de incorporação das mídias digitais na educação. 
A década precedente, os anos 90, é o espaço tempo desta conquista, de produção 
incessante de inovações neste setor. Hoje, no entanto, os desafios não se locali-
zam mais nesse esforço de introdução de mídias, mas sim no investimento em 
experimentações continuadas, com densidade e propriedade, aprofundando as 
conquistas anteriores, articulando-as com o desenvolvimento das tecnologias do 
próprio setor, como as novas formas de vídeo, cinema, fotografia e demais veícu-
los e programas de geração de imagem que, continuadamente, vem surgindo em 
acelerada dispersão, impregnando o corpo social indelevelmente. No entanto, no 
que tange as produções bibliográficas, observamos a redução progressiva destas 
reflexões ao setor das aplicações tecnológicas para aprimoramento nos disposi-
tivos pedagógicos de interação e arquivo, deixando de considerar as animadas 
discussões sobre o mundo novo da tecnologia digital que então emergiam do final 
dos anos 90 e começo deste século.

Situadas num amplo campo de investigação, as tecnologias digitais come-
çam a estar inscritas no âmbito do humano e pós-humano, do biológico e maquí-
nico, do “mundo digital seco” e do “mundo biológico molhado dos seres vivos”. 
(ASCOTT, Apud DOMINGUES, 2003). Na década precedente surgiam as poéti-
cas autorais como experiência da criação artística digital, como também se esta-
belecia a cultura visual como suporte para a cultura digital ou cibercultura. A pro-
dução de poéticas digitais, por meio do computador, inaugura a terceira geração 
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das imagens que, na descrição de  Plaza (1993) são “frias, de cores hiper-realistas, 
extremamente luminosas, não naturais e calculadas”.(Op.cit.,p.87) Numa linha 
evolucionista, as imagens passam por etapas definidas por Virilio (1993) como: 
a “Era da Lógica Formal” compreendendo a pintura, a gravura e a arquitetura; a 
“Era da Lógica Dialética” onde estão o cinema e a fotografia; e por fim a “Era Pa-
radoxal”, das infografias, holografias e videografias. As mudanças contínuas pelas 
quais passavam as imagens evidenciam a busca que se dava naquele momento 
por compreender as novas formas de representação, reprodução e criação de ilu-
sões e simulações do real. Estamos fazendo esse levantamento em “um ponto de 
mutação” (para usar a expressão de Capra) e melhor dizendo, período de muta-
ção importante: as alterações progressivas trazidas pelos dispositivos eletrônicos 
e as novas configurações das imagens vão acarretar uma mudança profunda no 
modo de vida no final do século e estes pesquisadores se interrogavam sobre o 
futuro e o desafio de formar as novas gerações diante deste contexto fecundo, 
porém instável. “Nessa perspectiva, tanto professores quanto os alunos devem 
ter o hábito de se questionar, bem como devem ser flexíveis às mudanças que se 
fizerem necessárias.” (DUTRA e MATTÉ, Op. cit., p. 51).

Segundo Couchot (1993), a busca pela automatização da imagem remon-
ta o período Quattrocento quando o aperfeiçoamento da perspectiva ultrapas-
sa os limites pictóricos na direção de outros campos e domínios. Os processos 
de representação submetidos à lógica figurativa, operada por processos ópticos 
químicos e/ou eletrônicos, alinham imagem e objeto no tempo e no espaço redi-
mensionando e reconstruindo e real. Pintura, câmera escura, fotografia e cine-
ma subscreviam um caminho de busca da automatização da imagem em paralelo 
ao “conhecimento dos processos analíticos que permitem decompor a imagem”. 
(Op.cit, p.37). A libertação da imagem pela ruptura com a lógica figurativa este-
ve ancorada numa outra lógica resultante de técnicas numéricas. O computador 
nos permitiu chegar ao menor ponto constituinte da imagem, o pixel, “que é a 
expressão visual, materializada na tela, de um cálculo efetuado pelo computador, 
conforme as instruções de um programa.” (Op.cit, p.42). Imagem e objeto não 
mais representam o real, sua constituição numérica reconstruiu o real pela lógica 
da simulação. A imagem ejetada da realidade se libertava do campo da represen-
tação tomando para si a síntese das leis que descrevem e explicitam essa mesma 
realidade. É possível afirmar, então, que as novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação possibilitaram a sua utilização na produção de sentido e sensibili-
dade, extraindo o poético do lógico.  

Ambos autores, Couchot e Plaza, são comentados por Ayrton Dutra e Simo-
ne Matté (Op. cit.),  revelando a atualidade da pesquisa então desenvolvida por 
estes autores na consideração dos contornos nascentes da cibercultura, o novo 
estatuto da imagem e no seu direcionamento quanto às  novas condições de pen-
sar  e viver a arte que deveriam estar presentes na formação docente. Também 
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Ana Zeferina Maio (Op. cit.) se apresenta como pesquisadora interessada nesses 
desdobramentos, contribuindo para o rol de reflexões que fizeram, da tecnologia 
da imagem, o campo de interesse maior para os estudos da formação.

Nas últimas décadas há uma espécie de discurso consensual sobre o caráter 
revolucionário e sem precedentes das transformações tecnológicas do pe-
ríodo digital para a sociedade atual. Dentro desse cenário, as informações 
renovam-se com uma velocidade espantosa e a demanda por formação e 
qualificação profissional assume um lugar de destaque no redimensiona-
mento da relação indivíduo-trabalho, pois estar em constante processo de 
atualização tornou-se condição obrigatória, tanto para o indivíduo se inserir 

no mercado de trabalho, quanto para nele permanecer. (p.2).

Quase como uma profecia, o cientista Mark Weiser (apud SANTELLA E 
FELINTO, 2012) declarou que “as tecnologias mais profundas são aquelas que 
desaparecem. Elas se entretecem no tecido da vida cotidiana até se tornarem in-
distinguíveis dele” (Op.cit, p.98). Weiser se referia ao poder crescente do proces-
samento da informação emergindo pelo espaço circundante na forma de objetos, 
que ora adquirem a dinâmica comunicante, conferindo inteligência ao ambiente. 
O mundo deve se preparar então para a “internet das coisas”. Além da conexão 
ubíqua das pessoas, teremos a conexão de objetos às redes de comunicação. A 
gênese dessa sociedade conectada chegava à atual geração de  smartsphones que 
coloca no bolso do usuário um computador conectado à rede em tempo contínuo.

Falar sobre Arte, Educação e Tecnologia em processos que evidenciam uma 
imbricação impossível de dissociação, considerando o âmbito em que pen-
samos estes campos, aponta para uma moldura conceitual que considera 
novos paradigmas, dentre os quais os focos neste texto são as questões re-
lativas à interface e acoplamentos relacionados, à interatividade, à transdis-
ciplinaridade, à multiplicidade, à hipermidialidade, entre outros que cons-
tituem a gama do universo das mídias digitais. (BIAZUS et alli, 2007, p.1)

Num processo crescente, o contemporâneo vive no limiar da atualidade e 
da inatualidade, do “ainda não” e logo em seguida do “não mais”. A continuidade 
descontínua marca a fratura contemporânea que nos coloca ao mesmo tempo no 
“ainda é cedo” e no “é tarde demais”. Diante dessa questão, a estes pesquisadores 
cabia indagar sobre a formação enquanto atualização ou contínua aproximação do 
professor às mídias digitais. Será que no momento seguinte à atualização não esta-
ria esta já descartada em meio à profusão de dispositivos largamente utilizados na 
criação de ambientes inteligentes? Como considerar, entendendo a rápida trans-
formação das tecnologias digitais, as pesquisas que então se debruçavam sobre 
cartógrafos, diante de um território a ser explorado, onde as direções/ indagações 
apontam possíveis caminhos para o levantamento e registro que sejam capazes de 
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capturar os dados relativos a este recorte. Trata-se em aporte de acesso ao novo 
campo instaurado pela artemidia que, para ser cartografado, necessita constituir-
-se de transversalizações em rede na dimensão para além do reconhecido.

Se vamos cartografar um território, temos de apreender uma dimensão que 
vai além do reconhecimento de formas, mas remete aos vetores transversais 
que lhe dão consistência, ou seja, atmosferas, ritmos, velocidades e intensida-
des que configuram a dinâmica das formas. (KASTRUP, 2014, p. 36)

No bojo das publicações analisadas pelo grupo carioca, as que tratam da 
tecnologia digital na formação docente em artes estão em maior número, re-
fletindo esse movimento. Deste universo de dados capturados, afirmamos que 
o pensamento da década está direcionado à utilização de recursos tecnodigitais 
na atualização e aproximação do professor ao universo dos novos recursos, no 
que se identifica como “alfabetização digital”. São os estudos que se voltam para 
propostas de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) na perspectiva investi-
gativa individual e coletiva, de acesso às novas ferramentas e de experiências do 
educador aprendiz.

Voltando às publicações na década 2000/2010, é possível observar nestas 
o olhar atento para uma época que exigia atualização e, ao mesmo tempo, pro-
vocando desconforto e desconexão. Iniciada no século XX, a revolução digital 
chega ao XXI com a possibilidade de converter som, imagem, texto e vídeo em 
uma mesma linguagem, passível de manipulação, armazenamento, distribuição 
e reprodução. O computador, a internet, a web desafiavam o tempo e o espaço 
ordinários  introduzindo novas formas de presença. Corpos conectados, plugados 
e imersivos anunciavam aceleradas mudanças cognitivas, perceptivas, físicas e 
psíquicas no humano.

Mergulhados nesse contexto, os artigos apresentam proposições no campo 
da formação, que atendem às demandas tecnológicas da época. No cerne das publi-
cações está a tecnologia como um lugar de inclusão crítica/reflexiva e processos de 
criação e de construção metodológica. As proposições na modalidade de ensino à 
distância expandem a formação para além de seus limites convencionais, tornando 
o professor um agente do seu processo de atualização no campo tecnológico.

Os artigos publicados relativos à EaD enfatizam o desenvolvimento da au-
tonomia do professor tutor como também do estudante, na medida em que são 
criadas, nas plataformas de trabalho, ferramentas como chat, fórum, mala direta 
e e-mail. Estes espaços são pensados como necessários à constituição de uma 
maior autonomia entre seus agentes, como também no domínio mínimo de al-
gumas ferramentas de comunicação e interação. Outro ponto a ser destacado se 
refere à produção de conteúdos dos professores que, no agenciamento dos módu-
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los constitutivos das plataformas, são conduzidos à reflexão e a reelaboração de 
práticas relevantes.

A avaliação constante é outro fator imprescindível ao desenvolvimento 
educacional nestas plataformas, considerando a participação e a contribuição dos 
tutores, estudantes, proponentes e especialistas, como equipe constitutiva deste 
processo. Segundo alguns dos artigos estudados, acredita-se que com a proximi-
dade e a intimidade do professor de artes aos processos tecnológicos de apren-
dizagem, através da EaD, tem-se a ampliação do acesso dos alunos à produção, 
criação e fruição dos objetos artísticos no contexto das inovações tecnológicas.

Sabemos hoje que em razão da ubiquidade computacional, a ideia de dis-
tância está abolida frente a “presença ausente e a ausência presente” nos meios 
informacionais. Dessa forma, a terminologia educação à distância (EaD) no cená-
rio contemporâneo de interação humano-computador, precisa ser revista. Segun-
do Santaella (2013) o título de educação à distância cabe tão somente aos meios 
culturais massivos como o rádio, a televisão e o vídeo, que operavam e ainda 
operam uma educação processada à distância. Na atualidade, segundo a autora, 
cabe a adequação desse modelo de ensino aprendizagem às expressões: educação 
online e/ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

A formulação de questões no âmbito da cartografia implica a dimensão 
processual, o que significa dizer que o que está em jogo é o acompanhamento de 
um processo que se coloca em permanente reconfiguração. Dessa forma, a aten-
ção ao território observado, compreendido pela década 2000/2010, sublinha um 
caminho metodológico de formação construído a partir de práticas colaborati-
vas e inclusivas.  A formação continuada vinculada à apropriação de plataformas 
digitais, à utilização de salas de informática e à processos criativos, autorais e 
coletivos, evidencia a busca pela aproximação, pelo acolhimento ao desconhecido 
e ao inesperado de um campo em permanente expansão. O universo das publi-
cações observadas e analisadas (década 2000/2010) encerra uma estreita faixa 
de pesquisa; contudo, nos dá indícios do pensamento sobre a formação em artes 
visuais, já considerando a era tecnológica digital, perpassando as esferas sociais, 
culturais, econômicas e políticas.

A sistematização dos dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, requer 
maturidade para abertura e entendimento dos processos envolvidos. Trata-se de 
seguir as linhas de força que conduzem a investigação não a um ponto determi-
nado, mas sim à consistência de um novo campo que se experimenta. A pesquisa 
cartográfica está implicada no acompanhamento do processo, que se desdobra 
passo a passo num movimento contínuo. Cada momento da pesquisa traz em si 
aquilo que o antecede e também o seu prolongamento. O mapa gerado pelo gru-
po carioca (OCE/UERJ) expressa a atual situação da pesquisa, com indicativos 
do que já foi visto e examinado, como também preconiza o que está por vir. A 
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predominância dos aspectos tecnológicos relativos à formação está na ordem da 
sua utilização e domínio, aprendizagem e produção metodológica. A poética dos 
meios e da linguagem está na linha de fuga dos momentos em sequência. O cará-
ter processual da pesquisa permite a construção de realidades a cada movimento, 
requerendo do pesquisador atenção e aprendizado permanente.De certo modo, 
a experiência refletida com as leituras sobre os temas das tecnologias e novos 
meios, linguagens e a transformação dos agentes repercute nesta experiência car-
tográfica. A tecnologia das redes também se origina desta imersão. 

Talvez essa tenha sido a década de maior envolvimento com essas questões 
da tecnologia, os últimos levantamentos denotan um descréscimo neste interes-
se o que nos intriga a examinar suas causas. Somamos a este estudo sobre os 
periódicos o levantamento que fizemos sobre as comunicações aprovadas para 
CONFAEB - Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil em 2015, de 
um conjunto total com 148 trabalhos, apenas 7 abordaram a tecnologia e, destes, 
somente 2 apontavam o tema da formação docente em seus títulos. É intrigante 
o fato de que enquanto o campo da arte avança continuamente em experimen-
tações e abordagens filosóficas sobre as formas digitais na contemporaneidade, 
o ensino da arte segue hoje, quando estão minoritariamente suas adesões com a 
artemidia, revelando que vigora o pensamento sobre a tecnologia como separado 
da arte, permanecendo fixado em torno do mesmo lugar, girando então sobre 
questões sobre as TICs e suas aplicabilidades. Desde os identificados pioneiros 
Biazus (2001, 2007, 2010), Dutra (2002) e Maio (2008, 2009), que revelaram, 
desde o começo da virada do milênio, suas intenções de explorar as novas confi-
gurações sociais e estéticas que permeiam as relações humanas na cibercultura, 
o tema parece ter perdido o vigor. É muito instigante pensar neste momento de 
adesão e em suas forças motrizes e em seu posterior relaxamento. Será que este 
movimento voltará a crescer nos próximos anos, revelando uma natureza pendu-
lar? Neste sentido é que o mapa “siga o pesquisador” pode ser um bom instru-
mento na leitura destes movimentos, ao deixar perceber como cada pesquisador 
realiza essa adesão e a desenvolve. Há que inserir novos dados em um aprimora-
mento e revisão constante.

O mapa apresentado a seguir  apresenta os dados obtidos com o levanta-
mento de Base Lattes a que denominamos de “Siga o Pesquisador”. A partir da 
metodologia cartográfica progressiva aplicada pelo Observatório (OCE/UERJ) o 
mapa Brasilianas I foi a ferramenta que utilizamos para lidar com a incomple-
tude dos registros e ir, pouco a pouco corrigindo, acertando novos indicadores de 
cada texto e os perfis dos pesquisadores, reunindo conjuntos e entre variantes e 
constantes que possam revelar novos aspectos sobre a formação docente em artes 
visuais. Sua natureza é hipertextual e considera que está sempre como um espaço 
aberto à novas informações.
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https://prezi.com/w0j5qufzhs37/copy-of-3-geopolitica-da-formacao-docente-em-arte-no-brasil-siga-o-pesquisador/

Este mapa GEO 3 - Siga o Pesquisador é revelador de algumas configu-
rações significativas. Em primeiro lugar, explicita o fato de que as publicações 
relativas ao nosso levantamento estão localizadas, em maior  número, na Região 
Sul. Por isso dizemos também que “o pensamento da formação vem do Sul” e, 
ainda, proporcionalmente quanto ao que identificamos como a maior concentra-
ção de reflexões sobre o tema das tecnologias. De forma a quantificar os dados 
pesquisados, apresentamos os mesmos nos gráficos abaixo. No primeiro estão 
indicadas as produções sobre formação docente em artes, envolvendo diversos 
campos correlatos: gênero, cultura visual, arte contemporânea, história, meto-
dologia, inclusão, educação infantil e tecnologia digital. O segundo, direcionado 
ao campo das TICs, destaca as regiões Sul e Sudeste, a última como pioneira na 
abordagem da formação e tecnologia digital. Inicialmente promovendo discus-
sões de cunho comunicacional e filosófico, seguem as concepções mais práticas 
com relatos de experiências, constituindo reflexões acerca dos ambientes virtuais 
de aprendizagem (AVA) como dispositivos relacionais e estratégias inclusivas de 
formação continuada objetivando a atualização de práticas docentes.
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Gráfico 1

Gráfico 2

Em vista de outra conformação significativa,  a análise dos dados revela 
que a formação docente EaD em artes visuais passa pelo aprendizado da prática 
tutorial realizada em ambiente virtual. O desafio das novas plataformas, da lin-
guagem html e de todos os dispositivos gerados na década de 90, período prece-
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dente, iria deflagrar esse confluir de pesquisas para o controle dos novos meios 
de produção do conhecimento. O advento dos computadores pessoais (PCs) na 
década de 80 e o deflagrar das tecnologias digitais em aparelhos móveis também 
serviria como disparador desse sentido de domínio dos hardwares e softwares 
que estarão, ao final desta década, já incorporados no modo de vida cotidiana de 
muitos mas ainda  servindo como desafio à sua inclusão para a educação popular 
em todo o país.

Um dado que as publicações revelam e que encontra eco em outras fontes 
de dados, como os eventos acadêmicos e suas relativas publicações em Anais, é 
que muitos cursos EaD de Licenciatura em Artes se firmaram como caminho na 
formação docente inicial e continuada (especialização) e seguem em expansão. 
Na Universidade Federal do Espírito Santo, a Licenciatura em Artes Visuais foi 
inaugurada em 2007, hoje um curso de excelência. Esta reflexão encontra respal-
do na realidade prática de um dos encontros consolidados na área: o encontro 
bienal da equipe de EaD da Universidade do Espírito Santo  apresentou, no ano 
de 2015, seu 3º ciclo de conferências, e completando  seu 6º ano de abrangência. 
Outrossim, o curso EaD - LAV da Universidade de Goiás foi criado em 2004; 
assim cursos EaD-LAV o, foram abertos em 2007 na UFRG, no Rio Grande do 
Sul, e na Universidade de Brasília, Distrito Federal. Encontramos, portanto, a 
década de implementação dos cursos EaD das Licenciaturas em Artes Visuais em 
nosso país e, dado o grande desafio que essa geração de pesquisadores enfrentou, 
explicitamos a origem do devotamento destes ao tema. Notamos que o Sistema 
Universidade Aberta do Brasil– UAB foi criado pelo Ministério da Educação em 
2005, incentivando a várias universidades a participarem deste modelo de ensi-
no, especialmente profícuo no campo das licenciaturas. A década 2000 - 2010 
também pode ser descrita como a “década da educação a distância”.

4. Considerações finais

Educação é arte.
Ruben Alves

As recentes reformas de ensino e as que se anunciam para os próximos 
anos, - nos referimos especialmente às nefastas ações do Programa de Imple-
mentação das Bases Nacionais Curriculares - BNCC pelo MEC - Ministério de 
Educação e Cultura em nosso país -, repercutem o abandono da dimensão inves-
tigativa da ação formadora. Especialmente notável na área das artes, a pesquisa 
pioneira sobre as tecnologias digitais não se reflete no campo educacional; esse 
fato explicita o que se anuncia nas reformas: o professor se apresenta como mero 
repetidor, a criatura replicante que deverá servir ao sistema de modo alienado e 
alienante. Há quem fale em “apagão de professores” em nosso país (DUNKER, 
2016) referindo-se ao desinteresse na profissão. Baixos salários, ambientes ruins 
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de trabalho e más condições para se conduzir uma experiência educadora signi-
ficativa podem ser os fatores que poderão cumprir este desígnio. Certamente, a 
condutividade diretiva reguladora do MEC se apresenta em sintonia com este es-
tado de coisas. Esperamos que as mesmas pesquisas sobre as quais nos desbruça-
mos sejam uma força para a transformação e a negação dessa condição alienante. 
O pensamento sobre a formação poderá servir ao movimento de renovação em 
que o engajamento se realizará. 

Ainda que mantenhamos nosso olhar vinculado ao legado europeu, pode-
mos abrir-nos em giro e buscar uma visão mais íntegra de nosso próprio lugar no 
mundo. Não podemos negar, nessa mirada sobre nós mesmos, que somos tam-
bém descendentes de suas teorias e práticas e que estas ainda continuam a influir 
na constituição do nosso pensamento. O exercício de uma latino americanidade 
requer essa consciência descolonizadora e, se a “América Latina é uma invenção” 
(SCHWARZ, 1977), devemos considerar  que essa invenção se forma como rea-
gente à condição periférica que nossos países ocupam. Hoje, há que se assimilar 
os novos desígnios de como estas relações geopolíticas se realinham com o adven-
to da globalização avançada. No campo educacional, também os Estados Unidos 
se mantem como fonte hegemônica e, especialmente no que tange à esfera da 
artemídia, possuindo liderança; porém, agora já em grande competitividade com 
outros polos da indústria eletrônica no Japão e na China. Foi neste período (2000 
- 2010) no qual a economia eletrônica e digital iniciava a superação a indústrial 
na instauração de uma “Era Pós-industrial” (GIDDENS, 1991) .

Há que se considerar, ainda nesse contexto, que as experiências referidas 
seguem sendo de natureza exógena e que a “inteligência ampliada”, segundo um 
termo de Fred Brooks (Apud KERCKHOVE, 1993), está distante da escola e da 
formação dos educadores de um modo geral. É intrigante que, ao mesmo tempo 
em que são identificados pelos teóricos especialistas, os artistas midiáticos são 
quase que completamente ignorados pelos arte educadores vinculados à EaD no 
Brasil até chegarmos ao final da década, com abordagens de Maio e Dutra (2009) 
e Biazus (2010) ao explicitarem a aproximação desejável entre a produção artísti-
ca e o ensino de arte no âmbito da cultura digital. Esse dado deverá ser conferido 
em análises posteriores, mas não podemos deixar de assinalar o que o mapa vin-
culado a essas publicações revela. Também para o final desta década são anuncia-
das as preocupações com a dinâmica das relações sociais como em Frade (2010) 
e Biazus (Op. cit.). Se o primeiro artigo trata de uma “tecnologia dos afetos”, o 
segundo vai pensar sobre as novas subjetividades coletivas com o advento de uma 
cibercultura. Todos estes artigos estão arrolados em um dossiê pela Revista Pa-
líndromo, em 2010,  cujo tema é “Ensino de Arte, mídia e tecnologias”.

O material descrito pelo mapa de publicações sobre formação indica que a 
abordagem da arte, neste contexto, é calcada em uma transcrição de elementos 
canônicos e convencionais para os ambientes digitais. Ao referirem-se aos ele-
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mentos da arte, não apresentam abertura para a experimentação digital assim 
como pouco apreendem de suas linguagens inovadoras; configura-se assim, no 
espectro das novas tecnologias, uma defasagem entre as experimentações artísti-
cas e as teorias e práticas de formação dos educadores e ainda, conjeturamos, não 
se apresentam aos dias de hoje inseridas no exercício profissional diário. 

Se os artistas “são os que compreendem melhor os componentes sensoriais 
do computador” (KERCKHOVE, Op. cit.), esta realidade implica no considerar 
sobre quão distante estamos das práticas artísticas. Neste sentido, observamos 
que este dado revela que nas Licenciaturas EaD - AV são as TICs que proliferam 
e não abrem espaço às artemidias. Ainda neste aspecto, revemos o clamor de 
Vincent Lanier (1997) sobre o retorno da arte à arte-educação; porém, estamos 
bem distantes de sua perspectiva de rechaçar os trabalhos de experimentação 
criadora e é exatamente este o ponto em que se requer o exame sobre a questão 
da distância com a prática artística contemporânea. Lanier reclama pela crítica o 
seu espaço de atuação e assim gera o descompasso, suspeitamos, entre o que se 
investiga em arte e o que se  investiga na formação docente correlata. Seu espaço 
de defasagem é seu limite com a História da Arte que ainda não adquiriu, nes-
te conjunto de saberes incorporados ao complexo de disciplinas envolvido nes-
ta formação, um estatuto como disciplina investigativa e segue a ser vista como 
conhecimento consolidado do passado. Nesta década estudada, sobretudo, essa 
crítica se fazia de modo rarefeito mesmo com a entrada, em nosso país, de publi-
cações especializadas, como o excelente livro Arte Virtual, de Oliver Grau (2007) 
e o de André Parente (2008), Imagem-Máquina. A arte, assim, está referida ao 
que se tem como institucionalizado e se referenda pelo sentido de produção pa-
trimonial, não avançando sobre o que pode ser como reflexão sobre ações esteti-
copolíticas calcadas  no contemporâneo.

Agamben (2009) afirma que “o contemporâneo é aquele que percebe o es-
curo do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpretá-lo, algo 
que, mais do que toda luz, dirige-se direta e singularmente a ele.” (p.64). Nesse 
modo, os estudos sobre as novas mídias digitais no campo arte e da educação, 
em âmbito geral, deverão subscrever esse olhar para o “escuro” de nossa própria 
época, entendendo que o que está no tempo cronológico é aquilo que, a princípio, 
se mantém obscuro aos nossos olhos. Cabe fixar o olhar no abismo e extrair deste 
a luz que se esconde no “escuro” do tempo. Também implica neste pensamento 
a questão do arcaico - ou, como pretendemos indicar, da origem, questão de sua 
emergência e dos primeiros movimentos, de seus deslocamentos iniciais, ainda 
que não se possa ter acesso ao simples e direto “original”. 

Lidar com o que aparentemente está claro na sociedade de redes ubíquas in-
clui penetrar no “escuro especial, que não é, no entanto, separável daquelas luzes”. 
(AGAMBEN, Op. cit.). No cenário da cultura digital, considerando a complexidade 
da condição humana e/ou pós-humana, implicada nos sistemas homem-máquina, 
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no hibridismo e mutação dos corpos em deslocamento cognitivo, requerido pela 
prática computacional, somos convocados a pensar não apenas “o que” podemos 
fazer com as tecnologias mas também “o que” as tecnologias fazem conosco. 
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5. EDUCAÇÃO MUSICAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA UMA 
EDUCAÇÃO DE MELHOR QUALIDADE

Eliane Aparecida da Silva Ferreira1

Maria Aparecida Santana Camargo2

RESUMO 

A presente pesquisa trata de questões a respeito da Educação Musical no contexto esco-
lar brasileiro. Tem como objetivo geral fazer uma reflexão sobre a relevância da Educação Musical 
para o desenvolvimento humano e sociocultural, possibilitando aos educandos a ampliação de suas 
habilidades artístico-musicais, sua sensibilidade e criatividade, além da melhoria da qualidade da 
educação. Quanto à metodologia, esta é uma pesquisa de caráter qualitativo e cunho bibliográfico, 
embasada principalmente em autores tais como Gardner e Fonterrada, dentre outros. Faz um resga-
te histórico sobre a Educação Musical mundial, com diferentes concepções, em diferentes épocas e 
suas contribuições para a área na contemporaneidade. Possui como base a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional Brasileira (LDB) nº 9.394/96 e a Lei 11.769, esta última que determina a 
obrigatoriedade do Ensino de Música nas escolas brasileiras desde 2008. Em suas considerações, a 
lei discorre sobre a necessidade da formação de professores e das escolas brasileiras investirem mais 
na Educação Musical, tendo em vista que ela é uma linguagem universal que contribui em todo o 
processo educativo e, consequentemente, na formação humana integral.

Palavras chave: Arte; Cultura; Desenvolvimento Humano; Formação.

1. Introdução 

A música enquanto uma linguagem universal está presente em toda a his-
tória da humanidade, sendo que, desde as primeiras civilizações, os sons da na-
tureza já eram explorados pelo ser humano, perpassando suas vidas e sua cultu-
ra. Desse modo, é difícil pensar em desenvolvimento humano e não pensar em 
música. É inevitável pensar em educação de melhor qualidade e não trazer para 
a vivência das escolas a Educação Musical, a qual pode contribuir com o desen-
volvimento humano e sociocultural, objetivo desta reflexão.

Estudos de Fonterrada (2008, p. 29) supõem que a história da música teria 
começado na Grécia Antiga, de onde surgiram dois mitos a respeito dela. Em um 
dos mitos, Hermes teria encontrado uma carapaça de tartaruga na praia, esten-
deu sobre ela cordas de tripa de um animal e assim, tirando sons desse objeto, 
teria inventado o primeiro instrumento musical, a lira, a qual teria oferecida de 
presente a Apolo. Nesta época a música era muito respeitada e vista como uma 
espécie de força que poderia proporcionar equilíbrio e força moral a um homem, 
1- UNICRUZ/RS/BRASIL.elianeap@bol.com.br 
2- UNICRUZ/RS/BRASIL. cidascamargo@gmail.com
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envolvendo a mente e o espírito das pessoas, como se moldasse o caráter delas. 
Esse teria sido, hipoteticamente, o início da sistematização da história da música.

Com o passar do tempo, a música foi se espalhando pelo mundo, embora 
com objetivos e funções diferenciadas do princípio de seu surgimento, mas sem-
pre presente na vida das pessoas em sociedade. Na Idade Média, por exemplo, a 
música tinha, na maioria das vezes, a função de louvor a Deus. Foi nessa época 
que surgiu a Educação Musical, já que passaram a ensinar às crianças a arte da 
música, a fim de que pudessem servir a Deus e aos adultos, através de suas vozes, 
tanto louvando a Deus quanto entretendo as pessoas.

2. Alguns tópicos dessa trajetória

 É interessante destacar, neste momento, um tópico importante na história 
da Educação Musical, o fato de que, quando se ensinava música às crianças da 
época medieval, não se tinha, em nenhum instante, a ideia de contribuir com seu 
desenvolvimento, com sua autoestima ou com sua capacidade criativa, muito me-
nos a criança era respeitada e amada como atualmente procura-se que seja. Nesta 
fase da História não existia o conceito de infância que existe na atual conjuntura 
(FONTERRADA, 2008, p. 38), onde se possibilita que a criança desenvolva habi-
lidades que contribuam com sua qualidade de vida.

Na passagem do período medieval para o renascentista, mudam-se alguns 
aspectos em termos de educação e a infância passa a ser vista de um modo dife-
renciado. Através desta nova concepção, as crianças passam a ser percebidas como 
pessoas que necessitam de cuidados, de respeito, tendo o direito, inclusive, ao lazer 
e não só de viver com a finalidade de entreter os adultos. Embora a Educação Musi-
cal ainda esteja voltada ao louvor a Deus e às Igrejas, ainda possuíam, nessa época, 
forte influência na sociedade e a infância começa a ser respeitada e valorizada.

A partir dos séculos XVII e XVIII, a música passa a ter um caráter mais 
educativo e profissionalizante e as escolas passam a incorporar o ensino da 
música, com fins de excelência musical. Desde então, muitas são as discussões 
a respeito da melhor maneira de se ensinar música, mas o fato é que, contempo-
raneamente, a música está incorporada na vida das pessoas. A música não tem 
mais só a função religiosa ou espiritual, ela passou a ser vista como linguagem da 
arte, capaz de desenvolver os seres humanos integralmente, tornando-os mais 
sensíveis, criativos e autônomos. Por isso, passou-se a pensar mais significativa-
mente a respeito do ensino da música nas escolas, já que se percebe que ela tem 
um papel fundamental na formação de crianças e adolescentes.

Nessa perspectiva, pensar no ensino da música nas escolas de hoje é algo 
inevitável, pois além de ser uma linguagem universal, capaz de ser sentida e com-
preendida em qualquer parte do mundo, sem precisar ser explicada, ela faz parte 
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da vida social das crianças e adolescentes, estudantes de nossas escolas. Diante 
disso, com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, 
a música passou a ser reconhecida como conteúdo escolar e em 18 de agosto de 
2008 foi sancionada e surge a Lei 11.769, que determina a obrigatoriedade da 
música na escola como componente curricular do Ensino de Arte. Dessa maneira, 
nas escolas de Educação Básica brasileiras, o ensino da música passa ser um com-
promisso com o desenvolvimento humano e com a melhoria da qualidade da edu-
cação. Educadores passam a ter a responsabilidade de enfocar e conhecer melhor 
essa arte, através de uma formação mais aprofundada e do interesse, a fim de que 
possam, com mais competência e autonomia, desenvolver melhor o seu trabalho.

3. Educação Musical nas escolas brasileiras e metodologias

Muito se tem discorrido a respeito da Educação Musical nas escolas bra-
sileiras. O discurso que impera é o de que a música pertence aos diferentes am-
bientes da sociedade e faz parte da vida das pessoas. O que pouco se discute são 
os motivos de a música estar tão presente no cotidiano dos seres humanos e as 
contribuições para a formação integral. Diante dessa constatação, a ideia é justa-
mente refletir sobre as contribuições que a música traz para as pessoas, a fim de 
justificar o fato de ela ser obrigatória na educação.

Em primeiro lugar é mister pensar na música como uma arte, pois, con-
forme Lowenfeld e Brittain (1970, p. 13), “a Arte desempenha um papel poten-
cialmente vital na educação das crianças”. Crianças incentivadas a explorarem 
e desenvolverem suas habilidades artísticas são crianças mais sensíveis, mais 
alegres, mais criativas, são crianças que conseguem se concentrar mais em suas 
diferentes atividades e que interagem melhor com o mundo e em sociedade. Os 
mesmos Lowenfeld e Brittain (1970, p. 19) alertam para o fato de que: “A arte é 
um meio de expressão. A arte é uma comunicação do pensamento”.

Sendo assim, crianças e adolescentes que ouvem e aprendem música, po-
dem ser pessoas que conseguem se expressar melhor, com mais autenticidade, 
consciência e consistência, já que têm a possibilidade de comunicar seus pensa-
mentos e de se comunicar com os outros através desta relevante forma de expres-
são. Ou seja, a linguagem musical proporciona aos envolvidos a possibilidade de 
comunicação em todas as ambiências.

Além da melhora na interação com o outro, o ensino da música na escola 
traz muitos outros benefícios que não podem ser esquecidos. A música tor-
na os seres humanos mais completos, traz muitas possibilidades para a vida 

do aluno, como constata Hummes (2004, p. 22)
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A música pode contribuir para a formação global do aluno, desenvolvendo a 
capacidade de se expressar através de uma linguagem ampla, que envolve e 
os sentimentos e emoções, a sensibilidade, o intelecto, o corpo e a persona-
lidade [...] a música se presta para favorecer uma série de áreas da criança. 
Essas áreas incluem a “sensibilidade”, a “motricidade”, o “raciocínio”, além 

da transmissão e do resgate de uma série de elementos da cultura.

A cultura do grupo social ao qual o aluno pertence é outro fator a ser ex-
plorado com a Educação Musical. Está claro que a presença da música na escola 
contribui, também, para construir novos conhecimentos a respeito da própria 
música e da cultura, porém, partir do que o aluno já conhece, é essencial. Primei-
ramente, é imprescindível que o aluno conheça e valorize aspectos de sua própria 
cultura, inclusive da cultura musical, para depois ampliar seus saberes. Dessa 
maneira, todo novo conhecimento terá mais significado. Será mais “degustado” e 
apreciado como merece. Por isso, o caminho inicial do ensino da música na escola 
pode acontecer a partir de cantigas locais, regionais, folclóricas ou não, ou seja, 
canções de seu contexto.

Uma das sugestões para que a música perpasse o currículo escolar e se 
adapte a ele é através da organização de projetos de ensino, criados na própria 
escola. Esses projetos precisam ser pensados a partir da realidade sociocultural e 
deverão ter objetivos bem claros, os quais auxiliarão no desenvolvimento de aulas 
mais criativas e significativas. 

Como alerta Queiroz e Marinho (2009), criar, vivenciar, apreciar e inter-
pretar músicas são práticas que devem constituir a base das aulas de música. Cer-
tamente tais parâmetros precisam ser estar inter-relacionados com o cuidado de 
que nenhuma atividade seja aplicada aleatoriamente. Mas é útil, igualmente, ter 
consciência de que, no contexto das escolas, a brincadeira e o prazer que podem 
envolver uma atividade dessa natureza são requisitos, muitas vezes, fundamen-
tais para que o professor obtenha sucesso na sua proposta educativa.

Ter sucesso em sua prática educativa é o que o professor busca em todas 
as dimensões de seu trabalho, o que não seria diferente trabalhando com a mu-
sicalidade. O professor pode e deve aproveitar ao máximo as possibilidades que 
o trabalho com a música propicia, pois, ao trabalhar com música, incentiva o 
desenvolvimento da Inteligência Musical, nomeada assim por Gardner (1995, p. 
15) e que Armstrong (2001, p. 14) caracteriza dessa forma:

Inteligência Musical. A capacidade de perceber (por exemplo, como afi-
cionado por música), discriminar (como crítico de música), transformar 
(como compositor) e expressar (como musicista) formas musicais. Esta in-
teligência inclui sensibilidade ao ritmo, tom ou melodia, e timbre de uma 
peça musical. Podemos ter um entendimento figural ou “geral” da música 
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(global, intuitivo), um entendimento formal ou detalhado (analítico, téc-
nico), ou ambos.

 Nessa perspectiva, incentivar o desenvolvimento da inteligência musical 
nas ambiências educacionais é de extrema importância. Contudo, trabalhar com 
música é muito mais do que explorar tal habilidade, levantada por Gardner, é va-
lorizar a criança como um todo, um ser completo, dotada de outras inteligências 
e competências que a levarão ao sucesso em sua vida em sociedade, desde que 
incentivada a utilizá-las em seu cotidiano. Eis aí o grande desafio aos educadores: 
ser mediador de novos conhecimentos através do incentivo e da valorização de 
todas as habilidades e inteligências de seus alunos.

4. O fundamental papel do professor de música

Neste sentido, Lowenfeld e Brittain (1970, p. 78) afirmam: “Para ensinar 
arte às crianças o fator de maior importância é o próprio professor [...] o pro-
fessor tem a importante tarefa de proporcionar uma atmosfera conducente às 
expressões de incentivo, de exploração e de realização”. Isso não porque o profes-
sor seja o sabedor, conhecedor de tudo e mestre, mas sim porque terá o papel de 
apresentar às crianças e adolescentes a beleza que a música pode ter e trazer isso 
para suas vidas, assim como já trouxe à sua. O professor será o mediador do que 
já vivenciou, sentiu e conheceu, a fim de que outros possam viver novas experiên-
cias, sentimentos e emoções através dessa arte tão bela e intensa que é a música.

A música é, sim, uma linguagem da arte que envolve os seres humanos, 
mexendo com sentimentos e emoções. Por isso, torna-se necessário questionar 
como o professor conseguirá ser o mediador da educação musical? Em primeiro 
lugar, este terá que apreciar e conhecer um pouco de música. Sim, é impossível 
desenvolver um bom trabalho em educação musical se não houver um mínimo de 
conhecimento desta seara. Contudo, diferentemente do que a maioria dos educa-
dores parece pensar, não é necessário ter uma formação profunda e específica em 
arte, porém o ideal é que essa formação não seja tão superficial.

Para explicar melhor essa questão da formação do professor para o ensino 
da música na escola, é fundamental discutir alguns aspectos. Inicialmente, em-
bora o ensino da música tenha se tornado obrigatório desde o ano de 2008, ainda 
não existem profissionais suficientes formados em arte/música para trabalhar 
nas escolas brasileiras. Depois, partindo dessa realidade, é importante destacar 
que o ensino de nossas crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 
grande maioria de nossas escolas, é globalizado, ou seja, um só professor trabalha 
com todas as áreas do conhecimento. Sendo assim, esse mesmo professor, assim 
como estuda Matemática, Português, História, Ciências, entre outras áreas, tam-
bém precisa estudar Música.
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Estudar música a fim de trabalhar com esta na escola não exige, necessa-
riamente, que os professores precisem tocar algum instrumento musical ou en-
tender de teoria musical. Quando se fala do professor conhecer música, estando 
capacitado a trabalhar com música na escola com seus alunos, fala-se do profes-
sor que em primeiro lugar sabe ouvir música e desenvolve uma escuta sensível 
através dela. Trata-se do professor que se dispõe a ouvir os sons da natureza, que 
se dispõe a explorar o som dos objetos e do corpo, que conhece a cultura musical 
do seu entorno e traz todos estes elementos a favor da educação. O professor 
pode até não tocar algum instrumento musical, mas tem a sensibilidade de saber 
a hora de levar um rádio para a sala de aula, pois conhece os gostos musicais de 
seus alunos e explora o encanto das cantigas infantis, que podem ser simples-
mente cantadas e, porque não, dançadas.

Em um futuro próximo, o coerente seria que todo curso de formação de pro-
fessores tivesse em sua grade curricular o ensino da música, a fim de melhor capa-
citá-los para atuar em sala de aula. No entanto, enquanto essa é uma ideia ainda 
utópica e distante de acontecer, o desafio é que os educadores que estão nas escolas 
tenham a coragem de buscar, conjuntamente com suas equipes de trabalho, maio-
res conhecimentos a respeito da música e de como enfoca-la na escola de maneira 
significativa, onde esta possa realmente acrescentar ao desenvolvimento humano e 
à melhoria da qualidade da educação brasileira de crianças e adolescentes.

5. Considerações finais

Diante do exposto, o que é possível afirmar a respeito da Educação Musi-
cal na escola brasileira atual? Inicialmente percebe-se que um longo trajeto foi 
percorrido até que se chegasse à compreensão de que esta é uma linguagem da 
arte que muito acrescenta à formação integral. Posteriormente, com esse concei-
to construído e introjetado, é possível refletir sobre a relevância de se trabalhar 
música na escola.

É visível, de maneira geral, que há a consciência da utilidade do ensino de 
música nas escolas, mas, igualmente, há certa dificuldade em conseguir tornar 
esse trabalho de Educação Musical realmente significativo, pois, além da falta de 
profissionais da área, é necessário que os professores que já estão laborando nas 
escolas se desafiem a buscar novos conhecimentos e trabalhar música de forma 
interdisciplinar no contexto educativo. Que as equipes pedagógicas trabalhem 
em conjunto e acreditem na importância de uma formação continuada também 
para o ensino da arte e não só para as demais áreas do conhecimento.

Almeja-se que possam ser rompidos os obstáculos que dificultam o ensino 
da música na escola e que se possa ter a Educação Musical como parte realmente 
integrante do currículo escolar, contribuindo com a valorização da Arte na escola 
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e com o desenvolvimento de seres mais felizes, autônomos e participativos em 
sociedade, que saibam interagir no contexto ao qual estão inseridos.
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6. A PESQUISA DO FAZER POÉTICO E A EXPERIÊNCIA DO ATO 
CRIADOR COMO PRÁXIS ARTE/EDUCATIVA NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS

Jaymini Pravinchandra Shah1

RESUMO

Este artigo propõe relacionar, confrontar, teoria e prática no levantamento de referencial 
teórico-prático com base na abordagem do processo do ato criador e do fazer poético no contexto do 
trabalho social pela perspectiva histórico-crítica; dando ênfase em escritos de artistas e publicações 
que vêem a performance de sua prática artística com o olhar pedagógico. Esta pesquisa de mestrado, 
investiga na experiência do fazer da arte, na criação e no desenvolvimento de processos poéticos, con-
cepções para a práxis arte/educativa na contemporaneidade, com enfoque na formação continuada de 
professores de Artes Visuais.

Palavras-chave: Ato criador; Práxis arte/educativa; Formação de professores.

1. Apresentação - A mediação como objeto da arte

Com base na perspectiva crítica de educação, que se fundamenta no diálo-
go com o contraditório histórico-social da atividade produtiva para pensar con-
cepções para a práxis educativa; partimos dos argumentos marxistas que per-
meiam a teoria estética em tensão dialética com a práxis artística, para debater na 
contemporaneidade quais contribuições são possíveis ao buscar, na relação entre 
teoria e prática, a conexão significativa do processo criador e de conhecimento 
humano pela arte na formação escolar.

Nesse sentido, partir da hipótese de considerar que o papel do professor no 
processo do conhecimento da arte, se dá na mediação da práxis artística; nos inte-
ressa investigar no próprio fazer criador da arte, quais subsídios seriam relevantes 
para se pensar e conceber a formação continuada de professores de Artes Visuais 
nos tempos atuais da educação básica, tomando como aspecto metodológico e ar-
tístico as relações entre o conceito de práxis na arte e práxis na arte/educação.

Nos interessa investigar a tensão entre ambos os lados, arte e educação, 
para problematizar a práxis arte/educativa seguindo na perspectiva do fazer in-
tencional, ao abordar como referencial na arte contemporânea projetos de arte 

1- CEART/Udesc. jayminipravinchandra@gmail.com
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socialmente engajados - propondo intervenções, ações e oficinas com a partici-
pação do público, dialogando com questões ontológicas sociais. Questionamos, 
diante disso, como seria possível relacionar essas manifestações contemporâneas 
à qualidade da ação, do ato político da arte definindo-se como processo educati-
vo, em contraste com as relações alienadas da sociedade.

Para a mediação da arte no processo arte/educativo, questionamos quais 
relações são possíveis de se estabelecer entre o fazer arte e o ensinar arte, sob 
análise das contradições históricas e sociais da educação, identificando nelas as 
possibilidades de conexão com a práxis da arte, ao buscar na pesquisa enquanto 
experiência da arte, na intencionalidade do seu fazer, um processo compartilhado 
e com características que o tornam marcadamente educativos.

2. O acontecimento participativo da arte: o lugar do ato criador nas relações 
com o social e o pedagógico

No contexto da história da arte, ao nos presentificar sobre o ato criador, 
Duchamp (1965) contempla a especificidade do fazer artístico fazendo-nos consi-
derar dois importantes fatores - os pólos da criação artística, que de um lado está 
o artista na intencionalidade do seu ato e, do outro, o público que se transformará 
na posterioridade, pode-se dizer póstuma, do ato do artista. Essa tensão que se 
faz nessa relação, nessa dualidade, ultrapassa-a a um momento e espaço que se 
localiza “entre” o acontecimento da arte, ou seja na dialética do trabalho artístico.

Na busca por compreender e situar o caráter da arte, Duchamp nos faz 
questão de dizer quê, independente da adjetivação que se dê à arte, é arte. E que 
mais relevante do que isso, está o que chama de “coeficiente artístico”, como um 
mecanismo subjetivo que produz a arte, no momento do ato criador. Na intenção 
é que ocorrem a luta pela realização de uma série de esforços, decisões, experiên-
cias e recusas, que podem ser conscientes ou não no plano estético. 

Por conseguinte, aponta com resultante disso tudo o conflito que está na 
diferença entre a intenção e a realização, mas uma diferença em que o artista não 
domina em consciência. Aí estaria talvez o ponto cego, o “coeficiente artístico”, que 
não possui no domínio bruto da arte, mas que seu refinamento está na relação com 
o público. Nesse sentido, o ato criador assume outro aspecto ao fazer parte do fenô-
meno de quem a experimenta, na transformação da matéria intencional inerte na 
obra de arte, processando-se na balança estética entre o artista e o público.

O objeto da arte, nesse entender, configura-se como parte da obra e, não, 
ela em si. A passividade do objeto é transformada pela força intencional do ato do 
artista, tornando o fazer da arte, a ação como arte. Nesse sentido, se recorrermos 
às manifestações da arte do pós-guerra, como marco para mudanças sociais para-
digmáticas pela comunicação de massa e quando o peso da produção artística de 
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vanguarda passa aos Estados Unidos, nas artes visuais Allan Kaprow seria uma 
referência significativa para discutir o ato intencional da arte. 

No ensaio sobre a arte de Allan Kaprow, “Writing the Happening: the aes-
thetics of nonart”, de Alex Potts (2008), é evidenciada a relativa breve repercussão 
dos happenings nos anos 60 que acabaram sendo colocados na base da performan-
ce e das formas conceituais. A posição de Kaprow para esse movimento do mundo 
da arte foi resistir no terreno da arte, mas na fronteira entre arte e não-arte, com o 
impacto de sua atuação nas questões éticas e de ideais artísticos por meio de seus 
escritos e de sua atuação como professor. Escreveu regularmente publicações para 
revistas de arte até os anos 90. A relação defendida entre arte e não-arte, do happe-
ning, pode ser dimensionada em alguns de seus escritos na citação de Potts: 

(…) como “ um ato moral , um suporte humano de grande urgência, cujo 
estatuto profissional como arte é um critério menor do que a sua segurança 
como um compromisso existencial final”. Como ele disse grandiosamente 
em Assemblage, Meio ambiente e Happenings, as iniciativas da non-art que ele 
estava defendendo “ partiu do princípio de que, no presente qualquer arte 
de vanguarda é principalmente uma busca filosófica e uma descoberta de 
verdades, em vez de puramente uma atividade estética (2008: 22)2.

Para fugir do supérfluo da contemplação estética, os artefatos artísticos 
devem tirar algo categoricamente não-artístico como ponto de partida. Assim, em 
muitos momentos, a arte pode ser facilmente indistinguível da vida. A mudança 
da experiência estética proposta por Kaprow vai de encontro às determinações 
sociais do consumo do mundo capitalista na banalização e no descarte dos ob-
jetos que dão valor particular às coisas e obras de arte preservadas e possuídas 
historicamente como propriedade:

Kaprow era acima de tudo preocupado com o tipo de trabalho cujas for-
mas não se apresentam como deliberadamente imposta por uma atitude 
estética. Ao contrário, eles são parte integrante de nossas interações com a 
non-art comuns com o mundo em que vivemos e, como resultado, parece 
incorporado em nossas vidas cotidianas. Isto está em conformidade com a 
sua concepção de uma non-art que momentaneamente borra as fronteiras 
entre arte e o que não é arte, fazer arte ganham vida como algo verdadeira-

2- as “a moral act, a human stand of great urgency, whose professional status as art is less a criterion than their cer-
tainty as an ultimate existencial commitment”. As he put it more grandiosely in Assemblage, Environment & Happe-
nings, the nonart initiatives he was championing “proceeded on the assumption that at the present any avant-garde art is 
primarily a philosofical quest and a finding of truths, rather than purely an aesthetic activity” (tradução nossa).
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mente imbricado na substância das nossas vidas (POTTS, 2008: 25)3.

A década de 60 é como que um período multidimensional e profundo para 
a arte. Grandes rupturas ocorreram que estão ainda a ecoar como contemporâ-
neas nas manifestações da arte de agora. Do happening à non-art de Kaprow, à 
ousadia de Joseph Beuys no slogan “todos são artistas”, ao ato de “Caminhando” 
proposto por Lygia Clark, aos Parangolés de Hélio Oiticica, com o convite à prá-
tica interativa e co-autoral do público, confirmam mudanças características nas 
configurações da cena artística (COHEN, 1996). A não passividade do ato da arte 
está no ato dela mesma, tanto do artista quanto da participação do público, pois 
se dá no ato, na abertura, na liberdade, como dito por Basbaum ao se referir aos 
Parangolés de Hélio Oiticica:

[…] se os participantes se convertem em autores de si próprios, como re-
sultante dos movimentos intensivos no misto capa+corpo, o próprio Oi-
ticica irá reprocessar-se após o experimento mantido em aberto, pronto 
para conduzir adiante, sob formas renovadas, o “exercício experimental da 
liberdade (BASBAUM, 1996, p. 48).

A liberdade neste caso acontece na corresponsabilidade dos que agirão no 
ato da arte. A posição de liberdade do artista é um colocar-se em jogo. É se pôr em 
tensão com tudo que está posto em jogo, nas regras de sua intenção e no acaso do 
vir a ser da interação. Eis aí a alteridade como estética, talvez; assim como na ten-
são do jogo da vida cotidiana; nos limites entre cotidiano e extra-cotidiano, ordiná-
rio e extraordinário, na banalidade e na espetacularização do dia-a-dia. Depara-se 
com uma dialética fértil para a liberdade da arte na encruzilhada do seu devir.

Neste sentido temos a referência do Grupo FLUXUS, e a relevância da ex-
periência na função discursiva do FLUXUS, com suas possíveis aplicações em 
ideais comunitários no mundo da arte. Modelos de bases pedagógicas na pedago-
gia experimental de vários artistas do grupo, muito referenciadas como extensão 
das aulas de John Cage na Universidade em Nova Yorque. Nomes como Kaprow 
ao dizer “como arte passa a ser menos arte, assume a dimensão filosófica crítica 
da vida”; e como Beuys, ao dizer “ ser professor é meu melhor trabalho de arte”; 
para ambos, ensinar não era apenas um meio de ganhar a vida, mas era um apes-
to crucial de suas práticas artísticas (HIGGINS, 2002). 

Assim também como Robert Filliou, outro integrante do FLUXUS, que no 
livro Teaching and Learning as Performing Arts (1970), descreve a aplicabili-

3- Kaprow was above all concerned with kind of work whose forms do not present themselves as deliberately imposed by 
an aesthetic atitude. Rather, they are integral to our ordinary nonart interactions with the world we inhabit and, as a 
result, seem embedded in our everyday lives. This is in conformity with his conception of a nonart that momentarily blurs 
the boundaries between art and what is not art, making art come alive as something truly imbricated in the substance of 
our lives (tradução nossa).
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dade do FLUXUS e suas formas de arte à pedagogia experimental. Seu estudo 
propõe mostrar como alguns problemas inerentes ao ensino e aprendizagem po-
dem ser solucionados, na aplicação de técnicas de participação desenvolvidas por 
artistas em tais meios como: happenings, eventos, ambientações, poesia visual, 
filmes, performances de rua, jogos, música, correspondências, etc. Ou, como ao 
citar Beuys no seu livro: “O conceito ampliado de arte inclui toda ação humana”. 
Filliou, concebe toda instituição educativa como instituição interdisciplinar. Ao en-
trevistar John Cage, este diz à Filliou que “depois de tornar-se Ph.D em alguma 
área específica, depois de tudo que aprendeu ao longo do seu curso educacional 
não serão em muito úteis para você” e, continua dizendo que os fatos não param 
de se acumular e que a função da educação desde a infância é dar para cada indiví-
duo, uma variedade de experiências em que a mente seja posta em uso, não como 
um corpo transmissor de memorizações de informações, mas mais que isso: uma 
pessoa que dialoga com A, consigo mesma e com B, com outros e vice-versa.

Pablo Helguera (2011), mexicano, artista visual e da performance, em seu 
livro “Education for Socially Engaged Art: A Materials and Techniques”, tam-
bém aborda como referente o final dos anos 60 como marco para a virada da arte 
para o engajamento social incorporando a influência seminal de Kaprow, à arte 
de Suzanne Lacy com a teoria da educação feminista incorporada à prática artísti-
ca, assim como outros tantos exemplos. Atualmente, Helguera diz que a virada da 
arte para o social, normalmente chamada de “prática social”, tem sido tema para 
muitos pesquisadores do ensino da arte, entre eles: Claire Bishop, Grant Kester, 
Miwon Kwon, Vidokle, entre outros. 

Ao propor uma sistematização do currículo para estudar a arte socialmen-
te engajada, Helguera (2011) enfatiza que, apenas a história da arte e teoria não 
dariam conta, pois, por mais que estas abordagens sejam críticas quanto à buscar 
as referências históricas e os contextos específicos da prática, a arte socialmente 
engajada é uma forma de performance no campo expandido, o que poderia rom-
per, pelo menos temporariamente, a auto-referência da arte. E, isso pode ser um 
ganho no sentido do conhecimento, pois, pela combinação de diferentes discipli-
nas, é que os artistas, dependendo da sua necessidade e interesse, constroem suas 
linguagens em diferentes combinações. 

Esse autor percebe e destaca paralelos entre os processos da arte e a edu-
cação, que pela experiência o fizeram acreditar que um dos grandes desafios da 
criação de trabalhos artísticos socialmente engajados, podem ser relacionados ao 
campo da educação, visto que historicamente eles têm navegado por territórios 
semelhantes. E acrescenta, não ser supressa que os artistas que trabalham nesse 
campo se sentem em casa nos setores arte/educativos dos museus, mesmo que 
sua arte seja reconhecida nos trabalhos de curadoria. 
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A relação com a experiência de aprendizagem de cada grupo é diferente, 
bem como sua função como processo de co-construção de conhecimento. Essa 
relação colaborativa precisa ser qualificada pelo caráter da participação para des-
crever a experiência no lugar que acontece, na intencionalidade da ação e na do-
cumentação do processo. Helguera (2011), desenvolve essa pesquisa a partir do 
desencadeamento de certos parâmetros para dar conta desse campo expandido 
entre a arte, o social e a educação, destacando além da tentativa de definição, o 
seguintes conceitos: a comunidade; as situações; o diálogo, as conversações; a co-
laboração, o antagonismo; a performance; a documentação e a transpedagogia.

A pesquisadora norte-americana Claire Bishop (2012), investiga esses no-
vos paradigmas apresentados pela arte contemporânea, dando enfoque no período 
dos anos 2000, e apresenta no livro Artificials Hells: Participatory Art and the 
Politics of Spectatorship, a arte fortemente direcionada às problemáticas sociais, 
como uma busca incessante de religar a arte ao materialismo histórico da vida so-
cial, problematizando com isso a aproximação relacional da arte como público. Ela 
constata que por muitas décadas, artistas tem direcionado sua atenção à concessão 
próxima entre arte e vida, referindo-se as intervenções nos processos sociais, como 
arte. Mais recentemente, isto tem incluído experimentações educativas, sugerindo 
um novo entendimento da arte “sem espectadores” - onde todos são produtores, ao 
mesmo tempo em que não é possível eliminar o espectador. Para especificar do que 
exatamente pretende referir-se a isso, Bishop traz como título de um dos capítulos 
do livro, o seguinte: “Projetos Pedagógicos: como você traz uma sala de aula para 
a vida, se isto é um trabalho de arte?”4(BISHOP, 2012). A qualidade da participa-
ção é determinante para definir a atuação do público, definindo outras relações de 
produção e compartilhamento do acontecimento da arte. 

Claire Bishop (2012), aprofunda suas considerações trazendo como marco 
para essas manifestações, a Bienal Manifesta 6 (2006), em Nicosia e, posterior-
mente, seu cancelamento. Esta, uma bienal itinerante, concebida, desta vez, como 
uma escola de arte, com artistas interessados em investigar as relações entre arte 
e pedagogia, duplamente motivados pela abordagem da arte, mas com a intenção 
de aumentar o conteúdo intelectual da convivência relacional, e os avanços no 
ensino superior, a partir do envolvimento dos artistas e curadores nos projetos. 

Sobre esta “exposição-escola”, a Manifesta 6, Anton Vidokle (2006), cura-
dor e artista, em texto escrito para a publicação da Bienal, traz referências recen-
tes de grandes exposições internacionais em que os participantes vem demons-
trando grande interesse em verem seu trabalho como projetos sociais concretos 
ou como intervenções ativas. Ele percebe que esse tipo de manifestação está se 
configurando como uma linguagem e a participação tem se tornado uma norma. 
Isso tem revelado uma expectativa automática para a prática artística, como um 
jogo a ser jogado ativamente na sociedade. Vidokle, argumenta que uma impor-
4 - Pedagogic Projects: “How do you bring a classroom to life as if it were a work of art?” (tradução nossa)
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tante justificativa para essa demanda é que ele, entre outros artistas, curadores 
e escritores, precisam se engajar com a sociedade, no sentido de criar a certeza 
da liberdade, para produzir condições necessárias para que a atividade criativa 
tome seu lugar em tudo. Perseguindo o lugar da atividade criativa nas atividades 
humanas da sociedade, diz, que é o porque a Manifesta 6, propõe voltar-se para a 
escola, a fim de se sistematizar as condições necessárias para a produção criativa 
e, em extensão, desenvolver condições para a colaboração e a participação social. 
Suas bases na arte para sua pesquisa incluem o FLUXUS, a Bauhaus e a Black Mou-
ntain, como referência para uma escola experimental de arte, e essas referências 
abarcam uma poética particular, suas propostas articulam em si a noção de possi-
bilidade, dizendo muito menos o que precisa ser feito, do que o que pode ser feito.

Para Vidokle (2006), uma escola de arte não é somente incumbida do pro-
cesso de aprendizagem, mas pode ser, e com freqüência é, um lugar altamente ativo 
de produção cultural, incluindo nessa produção: livros e revistas, exposições, im-
plementação de novos trabalhos, seminários e simpósios, projeção de filmes, con-
certos, performances, produções teatrais, desenho de produtos, projetos arquitetô-
nicos, recursos públicos como bibliotecas e arquivos de todos os tipos, de alcance e 
organizações externas - podendo ser, essas e muitas outras atividades, engatilhadas 
na escola. O sentido que dá a palavra engatilhada, quer dizer mais do que apenas 
o sentido de local ou base, para chamar atenção citando Paulo Freire, quanto ao 
posicionamento da escola como lugar privilegiado e exclusivo da produção de co-
nhecimento, apenas reafirmando a desigualdade social existente. 

Ao que vem se configurando, todas essas referências, parecem estar sendo 
assimiladas nas narrativas da história da arte contemporânea. Em muitos de seus 
contextos, esses projetos nasceram de uma necessidade individual-social da prá-
xis criadora da arte no acontecimento com o público e a falta de sentido social da 
arte, e que um de maiores critérios tem sido a crítica institucional da arte, tanto 
no sentido de legitimação e monopólio do lugar da arte, quanto a relação de pas-
sividade e desconexão total da modernidade da arte, momento característico da 
consolidação de instituições de arte, seu elitismo e alienação perante o público e 
as relações sociais cotidianas. 

3. A processualidade sócio-histórica-educativa da mediação

Esse debate posto pela arte no contexto mundial contemporâneo, cada vez 
mais no terreno da vida social, que se apresentam com propostas de relações entre-
-cruzadas entre arte e vida, se configuram nos discursos do capitalismo avançado5 
numa necessidade crescente de ressignificar a atividade humana, bem como, da 

5 - Capitalismo avançado (Mèszáros), termo usado ao se referir ao “Pós-modernismo”, pois não há uma modernidade 
acabada para marxistas, ela é apenas um estado avançado do capitalismo.
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própria arte, como atividade criadora integrada ao fluxo da vida social cotidiana. 
Pois, como debatíamos a pouco, “testemunhamos coisas semelhantes na arte6”.

Partimos dos estudos de Mezàros (2006), sobre a Teoria da Alienação de 
Marx, que toma como ponto central da sua teoria, a problemática da alienação, 
do trabalho como principio da atividade humana, destacando na sociedade capi-
talista, as questões da crescente abstração das necessidades humanas em favor 
das necessidades de mercado, e de como as ligações estéticas são fundamentais 
para entender as concepções econômicas; e, consequentemente, como estas afe-
tam a criação e o gozo estético. 

Para Marx (apud MÈZAROS, 2006) a “crise” da condição de alienação, 
tanto econômica quanto artística, estaria justamente relacionada à questão de 
falta de sentido comunitário no social da vida cotidiana. Essa “crise de sentido”, 
vem repercutir no pensamento e na concepção dos processos educativos, pois 
como nos diz, “o significado só é possível porque o homem sente o que sofre”, 
ou seja, o que se experimenta pelos sentidos. E, nesse sentir o que experimenta, 
é que se formam no homem os valores, como um lugar definido no sistema de 
valores humanos, no qual, significado e valor estão inseparavelmente inter-rela-
cionados. Esse afetar, ou “sofrer”, é criador de valor, portanto ativo. Dessa forma, 
o processo histórico, o refinamento e humanização dos sentidos, é um processo 
inerentemente social, ou seja, uma condição da própria práxis humana.

Se, seguindo na linha de pensamento estético-filosófico de Marx, de que 
“o consumo cria o impulso para produzir” - essa relação de interação é, por ve-
zes, esquecida. A natureza do consumo revela o caráter específico da atividade 
em questão. Portanto, a arte também envolve o consumo. Se uma obra de arte 
é consumida como simples objeto de utilidade, isso mostra que há alguma coisa 
de errado em seu ser específico como obra de arte, pois, se a obra de arte é con-
sumida como objeto comercial, o “impulso de produção” criado por esse tipo de 
consumo será aquele que produz objetos comerciais (produção de mercadorias). 
O problema visto por Marx (apud MEZÀROS, 2006), é de que o homem, devido 
à alienação, não se apropria de sua essência omnilateral como um homem total, 
mas limita sua atenção à esfera da mera utilidade; chamou de “homem-mercado-
ria”, a conseqüência do desperdício das energias humanas criativas, acarretando 
um empobrecimento dos sentidos humanos.

Nesse entendimento, o fundamento natural da realização humana torna-se 
crucial para entender a natureza da experiência artística. Daí a importância da 
educação estética para combater a falta de significado na atividade, pois, a expe-
riência artística é constantemente recriada na atividade do consumo, materiali-
zada na própria criação, ou ato. A relevância da educação estética como criação 
do órgão do consumo estético, torna-se condição vital para o desenvolvimento 

6 - (Vazquez, 1978)
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da arte. A arte, por ser resultado de sua própria auto-constituição enquanto ser 
natural, qualifica-se numa atividade caracteristicamente livre.

Cultura, conhecimento e experiência, numa perspectiva de formação om-
nilateral7 defendida por Marx (1985), ao invés de separar em contraditórios, se 
apresentam interdependentes e complementares. Por isso, nos mobiliza a inves-
tigar, quê, se desenvolvêssemos condições para que a educação aconteça em seu 
sentido estético, e mais ainda pela perspectiva da arte, poderíamos desafiar nos-
sas consciências a um pensar pedagógico que pudesse de fato articular processos 
de reconstituição das dimensões humanas e consequentemente da sociedade.

A omnilateralidade, assim nomeada por Marx (1988), sobre o fazer en-
quanto práxis humana é o porquê propomos a necessidade de tocar nesse ponto 
para pensar o fazer humano e sua relação como trabalho, por buscar o lugar apa-
rentemente contraditório, mas complementar para o fazer da arte na experiência 
do homem, tanto ao longo da história da humanidade como na contemporanei-
dade. A arte considerada um fazer integrador entre cultura, conhecimento e ex-
periência se dá pela participação ativa de quem a produz e de quem interage com 
ela, onde tudo está à disposição para uso, desde que intencionado.

Na concepção da práxis em Marx8, como constatamos, o problema da práxis 
como atividade transformadora da natureza e da sociedade está em primeiro plano, 
pois é nela que a filosofia se torna consciência, fundamento teórico e seu instru-
mento. Ou seja, para a práxis é necessário a relação dialética entre a prática, na 
medida em que a teoria, age como guia da ação moldando a atividade, e seu caráter 
transformador, revolucionário, se faz na medida em que essa relação é consciente.

Nesse sentido, nosso conceito de investigação dialética, sobre o ato criador 
consiste justamente na práxis criadora9, como lugar “entre” o processo da ativida-
de artística e educativa que se entre-cruza na atividade prática fundamental cria-
dora do homem. O caráter essencialmente criador da práxis, é de aglutinar em 
conjunto suas formas especificas, política, artística e produtiva, como um ritmo 
entre a atividade da consciência e sua realização; no processo criador a dinâmica 
entre os lados do processo, objetivo e subjetivo, interior e exterior, se dá de forma 
imbricada e indissolúvel. É característica desse processo criador, da práxis, a im-
previsibilidade do processo e do resultado.

O critério, portanto, é a práxis, tanto na arte, quanto na educação, e prin-
cipalmente a relação dialética entre ambas na práxis arte/educativa. Uma práxis 
que não nega a realidade contraditória e alienada do ser humano na sociedade, 
pois, como uma atividade histórico-política, entrelaça dialeticamente no fazer 
da arte, ação e reflexão, política e filosofia. Portanto, nosso pressuposto para se 
7 - Marx (1985) propõe uma formação humana onmilateral, como meio de se criar condições de superação da lógica de 
trabalho alienado, ao perceber a necessidade de integrar ao fazer na vida, a cultura, o conhecimento e a experiência.
8 - Vázquez, Adolfo S. A concepção da práxis em Marx. In: Filosofia da Práxis. 2011.
9 - Conceito desenvolvido por Vázquez no livro Filosofia da Práxis. 2011.
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conceber uma formação de professores de arte, tem como guia metodológico de 
investigação, o próprio fazer da arte como lugar da práxis originária, da luta da 
ação consciente do ato criador, na especificidade de sua própria liberdade, na 
consciência e na experiência individual e coletiva da sociedade.

 Essa proposta humanizadora coloca o estético numa dimensão essencial 
do homem, num primeiro plano, enquanto ser criador. A atividade artística, nes-
sa perspectiva, é práxis originária, uma expressão prática da dimensão humana 
como ser ativo, criador, e isso, “é fundamento da práxis artística e deve ser busca-
do na prática originária e profunda que fundamenta a consciência e a existência 
do homem10”. A vinculação do estético com a prática é fundamento do homem 
como ser histórico-social, capaz de transformar sua realidade, é também funda-
mento de sua relação estética com a realidade. 

4. Considerações Finais

O FAZER E O “ENSINAR” ARTE - A FORMAÇÃO CONTINUADA

A ideia de pesquisar referentes que presentifiquem, tanto na história das 
vanguardas quanto na contemporaneidade, proposições de arte que acontecem 
no devir com o outro, como processo que se dá com a participação ativa do públi-
co evidenciando seu caráter político, e de alteridade; descentralizando e proble-
matizando as questões da autoria da obra de arte e o objeto de arte como produto 
e único lugar para a experiência estética; é porquê nos perguntamos se, mais do 
que no objeto, cada vez mais a artes visuais estariam caminhando em direção ao 
acontecimento, à experiência da vida, propriamente dita, ou seja, ao processo 
ativo como lugar da experiência estética da participação.

A participação, o público, o social - o caráter pedagógico, aparecem como 
pressupostos da práxis artística, e que demonstram uma evidência, tanto da arte 
para com as relações pedagógicas, como pela educação, ao investigar a práxis 
educativa pela necessidade contemporânea de educação que desenvolva, dialeti-
camente, junto ao conhecimento científico o aspecto estético da consciência hu-
mana, como uma das mais efetivas formas de transformar a condição alienada 
das relações humanas. 

O processo como lugar, o fazer intencional, e o lugar além do objeto, são 
certos conceitos que se pretende aprofundar e problematizar na pesquisa como 
eixos de abordagem na proposição deste estudo de caso. Para tanto, interessa-nos 
verificar no próprio processo, como lugar do acontecimento da arte, como um fa-
zer intencional, e de como isso pode relacionar-se com a mediação arte/educativa 
e o trabalho pedagógico do professor de Artes Visuais. 

10 - (Vázquez, 1978: 53).
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Chamar a atenção para a mediação da arte, para além do objeto artístico, e 
conceber essa dimensão como um processo pedagógico da arte, é nosso ponto de 
partida para propomos uma abordagem arte/educativa que integre, imbricada-
mente, no planejamento do estudo, a pesquisa teórica e o fazer artístico. Assim, 
numa experiência de estudo de caso, na interação com o coletivo do Grupo de Es-
tudos de formação de professores de Artes Visuais - LIFE/UDESC (professores de 
Ensino Superior e da Educação Básica, estudantes de Licenciatura e Pós-Graduação), 
é que as instâncias do objeto de pesquisa propõem correspondência às questões da 
mediação arte/educativa; à arte, com ênfase no ato criador; e o Coletivo nas oficinas, 
ou seja, à pesquisa participante, no desenvolvimento de oficinas teórico-práticas.

Esta pesquisa visa, a partir da experiência, destacar as características 
processuais do Grupo, seus desdobramentos no decorrer de oficinas, buscando 
perceber e registrar o posicionamento das partes (participantes) no todo de for-
ma a conceber na diversidade a dinâmica co-responsável com o coletivo como 
fundamento político-pedagógico da arte na atuação do professor, do artista e do 
público. A proposição e a mediação do trabalho pedagógico da arte e, no estu-
do de caso deste projeto de pesquisa, estaria, tanto no planejamento quanto no 
acontecimento do processo, na forma de como se articulam na experiência e no 
trabalho, na intencionalidade do fazer do professor enquanto trabalho criativo, 
artístico e crítico; e ao mesmo tempo sócio-histórico.
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Introducción/Introdução

El inicio de este siglo XXI se ha caracterizado por nuevas dinámicas so-
ciales, culturales y educativas, procesos de transformación que hacen pensar en 
nuevas alternativas de desplazamiento de lo que veníamos considerando como 
propósitos educativos, conceptos categoriales, didácticas, evaluaciones, etc. pro-
ducto de la emergencia de demandas y necesidades de las sociedades en perma-
nente cambio. Las cuales sin lugar a dudas han permeado el área de educación 
artística en Latinoamérica, procesos de descentralización y desplazamiento de las 
lógicas clásicas de lo que veníamos considerando como conocimiento, anticipán-
dose a cuestionamientos y respuestas a los desafíos pendientes. 

Bajo estos procesos de cambio, el área de educación artística no se ha res-
tado, sino más bien ha planteado una reflexión que ha permitido visualizar una 
gran actividad investigativa y educativa en la región, pero también a develado 
las dificultades de difusión y articulación de redes de pensamiento entre los di-
ferentes países, las cuales se han configurado en un desafío pendiente y urgente, 
cuestión que ha quedado de manifiesto en la carencia de procesos de sistemati-
zación de las experiencias investigativas y de comunicación en muchos casos de 
los resultados de dichas producciones locales, las cuales sin duda constituyen un 
aporte valioso para pensar nuestra realidad regional. 

A partir de esta conciencia comunicativa-colaborativa, la Red Latinoamerica-
na de Investigadores en Formación de Profesores de artes (LAIFOPA)1, se propuso 
generar un espacio regional de intercambio como colectivo crítico de conocimiento 
en el área, entorno a las heterogeneidades de la acción investigativa en la educación 
artística. En esta sintonía ha venido consolidando en diversos encuentros académi-
cos con una mirada contextualizada desde y para Latinoamérica. Cuyo acento ha es-
tado puesto en generar un debate constante sobre las practicas, políticas docentes 
e institucionales en un intercambio solidario de producción de conocimiento en el 
campo investigativo. Prueba de ello, es la presente publicación colectiva que se iden-
tifica con una cartografía preliminar del pensar la educación artística. 

Este gesto nos alienta a asumir hoy las tensiones al interior del campo de 
estudio, problematizadas como mirada de conjunto que trasciende la singulari-
dad de cada una, reforzando el dialogo constructivo. En tal sentido, este apartado 
de la publicación que lleva por título Políticas de la Formación, presenta 
cinco reflexiones en investigación de mujeres que tuvieron como foco la influen-
cia de las políticas y su incidencia en la formación de sujeto y sus contextos. Este 
apartado contempla desde aquí su aporte y sello reflexivo, y da la bienvenida al 
lector a un abordaje desde perspectivas plurales que se plantean un análisis a las 

1 - Liderada por Federico Bujan (UNA-UNR, Argentina); Dra. Isabela Nascimento Frade (UERJ, Brasil); Dra. María 
Cristina da Rosa Fonseca da Silva (UDESC, Brasil); y cuarenta fundadores de toda Latinoamérica.



106 |

áreas del saber en vínculo con la educación artística, pero que están unidas en la 
intencionalidad de una acción investigativa transformadora y solidaria. 

En este contexto, este apartado de Políticas de la Formación se inicia con 
el trabajo de Maricel Gómez de la Errechea Cohas, titulado Formación de pro-
fesores en artes y pensamiento crítico latinoamericano: Consideraciones para 
una resignificación epistemológica otra, la cual plantea un acercamiento episté-
mico a las formas de resistencia presentes en el pensamiento crítico como lugar 
de enunciación de la realidad educativa en la formación de profesores en arte, 
con ello la autora coloca énfasis en el cuestionamiento a una educación Bonsái 
(Quintar, 2007), entendida como una poda a las capacidades reflexivas del sujeto, 
poniendo en tela de juicio el rol de la academia al reforzar permanentemente dis-
cursos hegemónicos que se cristalizan como paradoja a los postulados de eman-
cipación del hombre presentes en la tradición del pensamiento latinoamericano. 
Con ello, se devela el esfuerzo por comenzar la mirada de la realidad encarnada 
en las políticas de la formación desde un enfoque situado en el contexto regional, 
reconociendo una tradición rica, vigente y en desplazamiento constante de las ca-
tegorizaciones foráneas que en algunos casos no guardan relación con el lugar y la 
ecología de donde emergen las problemáticas intensificadas por los colonialismos 
internos. En este aspecto la autora se pregunta por el rol que tendría la educación 
artística en la formación de intelectuales al interior del campo de estudio, deve-
lando en la lectura una urdimbre de las dimensiones acríticas que dominan el 
discurso pedagógico y que apuntan sin duda a una despolitización del sujeto. Con 
ello, busca colocar en tensión el efectismo de reproducir modelos, practicas, di-
dácticas, etc. sin un cuestionamiento previo sobre los fines últimos, aunque esto 
implique el riesgo de crisis de las ideas o modelos.

En el trabajo de Consuelo Alcioni Duarte Borba Schlichta y Mg.Valeria 
Metroski Alvarenga titulado El currículo en las licenciaturas en arte visuales 
en Paraná: propósitos de la ley de formación y actuación del profesor. Estas 
investigadoras establecen un debate sobre la tensión entre teoría y práctica de la 
enseñanza en el marco de las condiciones históricas e ideológicas en las que se 
desarrollan los docentes formadores y los profesores en formación, colocando en 
sospecha las políticas de la formación y el trabajo del profesor bajo un modelo 
capitalista. Con ello, se adscriben a una crítica neomarxista basada en la división 
del trabajo (Marx y Engels, 1978) que de algún modo devela una -proletarización 
de las capacidades intelectuales y físicas en la conformación de sujeto- y con ello 
una fragmentación entre la formación y acción. Este trabajo tiene el gran mé-
rito de aterrizar en la realidad a partir de una investigación posdoctoral (años 
2013-2015) y en dialogo con otros investigaciones pertenecientes a la red) de base 
metodológica mixta (Creswell, 2010) las disonancias entre planes de estudio, la 
formación inicial y la praxis en arte en el contexto de las emergencias de la socie-
dad contemporánea. Para ello, se propusieron dos miradas, la primera vinculada 
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a la compleja tarea del profesor de arte y su vinculación con las políticas educa-
tivas que se hacen cuerpo en leyes, sus lineamientos y planes de estudio de área, 
especialmente para los cursos de grado y arte en la educación básica. Advirtiendo en 
las políticas educativas un brazo articulador preponderante del aparataje del Estado 
en el control, ordenamiento cultural, educativo y social. Mientras que la segunda, 
está situada en el Estado de Paraná a partir de la intervención directa y los diálogos 
emanados de los graduados que ejercen la docencia en artes en este estado. Estable-
ciendo un análisis de las asimetrías existentes en la relación de la formación docente 
y la realidad educativa a la luz de las políticas públicas. Con ello, las investigadoras 
develan un posicionamiento de la realidad educativa en el área, desplegando un aná-
lisis minucioso de redes de significados en el discurso institucionalizado.

Siguiendo en el mismo tono de análisis, el trabajo de Vera Lucia Penzo 
Fernandes, titulado Cambios curriculares de un curso de licenciatura en artes 
visuales: análisis de una experiencia. Se propuso dar cuenta de las –motivacio-
nes e impactos- que conllevan las modificaciones de una estructura curricular del 
curso de licenciatura en artes visuales de la Universidad Federal de Mato Gros-
so del Sur en los dos últimos años (2010 y 2014), y que si bien está basada en 
una experiencia particular, esta investigación nos sitúa en un análisis que po-
dría constituirse en un espejeo de la realidad regional respecto a las valoraciones, 
principios y fines del área. En tal sentido, nos presenta una discusión que tiene 
como primer itinerario una genealogía que da cuenta de los cambios curriculares 
situándonos en la importancia de las modificaciones realizadas en 35 años de 
existencia del curso (con atención en las modificaciones de 1997) como base para 
entender el presente. Para ello, Penzo nos plantea una progresión donde grafica 
las dinámicas internas de diálogos entre los actores en dichas modificaciones y 
tensiones (2010 y 2014), a modo de ejemplo, la imperiosa necesidad de avanzar 
desde un paradigma expresivo en la educación artística hacia discusiones sobre 
el arte contemporáneo; la preponderancia de una mirada interdisciplinaria y los 
vínculos entre la epistemología de las artes visuales y de la formación pedagógi-
ca. Cuestiones que plantean un ejercicio de contextualización de los resultados 
de este trabajo y que tienen que ver con el rol de las políticas educativas en las 
decisiones de área y su implementación como corolario del fracaso o éxito de un 
programa de estudio, por otro lado, se releva la participación de los actores en el 
proceso de cambio, entre otros puntos de interés, hacen de esta investigación un 
espacio para pensar cuales son los claros oscuros de la políticas educativas.

Por otro lado, el trabajo de Sissa Aneleh Batista de Assis, titulado La res-
ponsabilidad del arte- educación como lo Mismo, lo Otro y lo Diferente. Donde 
aborda desde diversos referentes teóricos un cuestionamiento a las concepciones 
monolíticas y universalistas que están presentes en la relación arte-educación a 
partir de la trilogía: Mismo, donde se preocupa de dar cuenta de la relación de 
dependencia colonizantes en los referentes estéticos de la enseñanza de las artes, 
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apelando a una relectura de la historia del arte que guarde relación con nuestra 
identidad latinoamericana; Lo Otro (a), para referirse a las nuevas identidades 
construidas desde lo femenino en el contexto mujeres artistas y las canonizacio-
nes que se han instalado desde el patriarcado; y Lo Diferente, para hablar de 
las tensiones de la diversidad y los lugares de resistencia y desarrollo de mirada 
crítica en el docente en el ejercicio cotidiano de su quehacer como espacio para 
trabajar con temas de esta naturaleza. Con ello, esta investigadora de hace cargo 
de las marginalidades en el discurso pedagógico que perpetúan la exclusión y las 
naturalizaciones del poder, configurando una postura que dialoga con los estu-
dios poscríticos de la enseñanza de las artes.

Y por último, el trabajo de Myriam Fernandes Pestana Oliveira titulado 
Un encuentro necesario: Curso de Pedagogía y patrimonio artístico cultural. 
Se concentra en la experiencia educativa de valoración, rescate y transferencia 
patrimonial del acervo artístico cultural de Brasil, tomando como referentes la 
información contenida en el Instituto Nacional de Patrimonio - IPHAN, entre 
otros. Existe en esta investigación una articulación fundamentada en la tradición 
de la arquitectura colonial y las ollas de barro, enclavadas en las antiguas Goia-
beiras donde se hayan los lugares de producción de llamado Caseta de Panelei-
ras. La importancia central de esta investigación es colocar en evidencia como la 
formación inicial de profesores tiene una necesidad permanente de experiencias 
educativas catalizadoras y presentes en toda la trayectoria del sujeto en forma-
ción. Es así, como la investigadora nos presenta una de aquellas experiencias 
empoderadas en lo local como un conocimiento situado, colocando como hito 
de aprendizaje la relación de las artes (disciplinares) y educación a partir de la 
enseñanza en la escuela de San Gerardo - Cariacica, Estado de Espíritu Santo, 
Brasil con la puesta en valor de tradiciones, bailes, producciones artísticas. Todas 
ellas, como relectura permanente de la memoria y la identidad de este lugar. Sin 
embargo, en estas valoraciones de un acervo culturalmente vivo, se advierte una 
preocupación/tensión por parte de la investigadora, respecto de dotar al profe-
sor en educación (no especializado en arte) de las herramientas necesarias para 
que realice clases de arte, considerando que este debe tener en su preparación 
espacios para comprender que significa trabajar con arte y sus procedimientos: 
técnicos, estéticos, sociales e históricos entendidos como una complejización de 
su aproximación a la realidad, y no solo como un hecho anecdótico y reducido a lo 
técnico. Aspectos del análisis que van matizando permanentemente en el dialogo 
con otros autores en la lectura, con un guiño constante en la tarea de la auto-for-
mación y las decisiones que el profesor toma permanentemente como presencia 
del acto emancipatorio de su pensar y actuar.

Reiteramos la invitación a leer, analizar y compartir para avanzar en un 
marco de referencia colaborativo que conjugue la teoría y práctica como lugar de 
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expansión y potencialidad de la reflexión desde Latinoamérica. Mi reconocimien-
to a todas las mujeres de este apartado del libro.

 Maricel Gómez de la Errechea Cohas

Facultad de Arte, Universidad de Playa Ancha
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7. FORMACIÓN DE PROFESORES EN ARTES Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO LATINOAMERICANO: CONSIDERACIONES PARA 

UNA RESIGNIFICACIÓN EPISTEMOLÓGICA OTRA1

Dra© Maricel Gómez de la Errechea Cohas2

RESUMO

Este artigo discute sobre os aportes do pensamento crítico latino-americano, e de sua 
configuração como dispositivo de mobilização e deslocamento categorias ao instituído em uma for-
mação “Bonsai” e hegemônica na formação de docente em artes. Do qual se desprende perguntas 
centrais para a discussão, tais como: Por que falar de uma formação “Bonsai” ao interior da academia 
na formação de professores de artes? De que maneira o pensamento crítico latino-americano se 
configura como espaço de formação de intelectuais para a educação artística? Como e quais são os 
aportes do pensamento crítico latino-americano à uma “epistemologia  outra” que guarde relação 
com uma emancipação do pensamento e das práticas artísticas para a nossa realidade latino-ameri-
cana diversa e heterogênea?

Palavras- chave: pensamento crítico latino-americano, formação de professores, epistemologias 
outras, educação artística. 

1. Introducción

“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”
José Martí.

En el último tiempo en América latina se han sucedido una serie de cam-
bios políticos de transformación en lo que respecta a la docencia. Modificaciones 
que han impactado en la formación, y que se han manifestado en una ampliación 
de la oferta educativa, en especialidades adecuadas a cada contexto, en cambios 
y adaptaciones curriculares, etc. Todas ellas, con la finalidad de cumplir con los 
estándares educativos impuestos a los países de la región, las cuales han estado 
acompañadas por el discurso de la equidad y calidad de la educación, con miras 
a un control sobre las tasas de retención y de término de las carreras por parte de 

1 - Este escrito ha sido desarrollado en el marco de las reflexiones de la tesis de Doctoral “Colonialidad de la mirada: 
Las jerarquías estéticas hegemónicas en las artes visuales de Chile y Argentina”. Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), 
Universidad de Santiago de Chile.
2 - Docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Artista Visual. Profesora de 
Artes Plásticas (mención Escultura), Licenciada en Educación. Magíster en Innovaciones en Programas Educativos y 
Curriculares. Doctora © en Estudios Americanos, mención Pensamiento y Cultura en Instituto de Estudios Avanzados 
(IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile.
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los estudiantes. Sin embargo, estos cambios han estado matizados por —innova-
ciones—. Que en una lectura más pausada y crítica, apuntan a la —unidirecciona-
lidad y uniformidad en la formación del sujeto—. Poniendo en cuestión cual po-
dría ser el horizonte del curriculum imaginativo al interior del campo disciplinar, 
las narrativas e imaginarios que dominaran, los espacios/lugares para el aconte-
cimiento como experiencia transmutadora de la realidad, lo épico, lo heroico en 
la dimensión del pensamiento y la pedagogía. Como propone Bataille, concebir 
el pensamiento como sinónimo de “dramatización; de poner en escena las ambi-
güedades, las paradojas, los deseos equívocos que desgarran al que piensa (…). 
El individuo no es el núcleo del que irradian imágenes, pensamientos, ideas o 
palabras; es el escenario donde se expresa eso que padece y eso que se conmueve 
simultáneamente”(2001, p. 234).

Con ello se plantea la necesidad de abordar un análisis del impacto que 
tienen en el área disciplinar, matrices de pensamiento y epistemologías al inte-
rior de la formación docente y artísticas las cuales vistas en detención, es posible 
rastrear una matriz de corte colonial (Palermo, 2011), que devela un mecanismo 
de violencia invisible, ejercido como contrapartida al discurso de “civilizatorio”, 
como forma de valoración que “establecen diferencias insuperables entre las ca-
pacidades inherentes y propias de la cultura europea para producir conocimiento 
racional y, consecuentemente, científico—tecnológico, (y cultural) con invalida-
ción total de los propios de otras culturas, generando conceptualizaciones bina-
rias hasta ahora no superadas3 (…), todas ellas a su vez articuladas en la noción de 
‘salida del estado de naturaleza al de cultura’” (Palermo, 2010, p. 2), esta visión 
subsume el pensamiento a una lógica monolítica en la concepción de realidades 
socio—culturales y por extensión, impregna las prácticas en una de las áreas más 
vitales para el desarrollo humano, las artes. 

Como se mencionó anteriormente, los cambios que se han sucedido en el 
sistema educativo en general, también han estado marcados por la agudización 
de la crisis. La cual en un primer diagnóstico, da cuenta de las demandas de rei-
vindicación de parte de los mismos sujetos de la formación, que en tono de crítica 
y denuncia social en sus respectivos contextos sociales de los países de la región4, 
han dado cuenta de la intromisión de modelos que subyugan una pedagogía de la 
transformación y por ende, un desplazamiento categorial hacia —epistemologías 
otras—, respecto de la formación inicial docente en el área. 

3 - Barbarie y civilización, tradición y modernidad, comunidad y sociedad, mito y ciencia, infancia y madurez, pobreza 
y desarrollo, etc.
4 - Ejemplos emblemáticos de movilizaciones en la última década podrían ser: la crisis de Argentina (2001); el conflicto 
del gas y del agua en Bolivia (2007); en Chile destaca, la Revolución Pingüina (2011) donde los estudiantes salieron 
a las calles a exigir su derecho a educación, cuestionando las bases de una economía de libre mercado instalada en el 
“modelo chileno” durante la dictadura militar de Pinochet convirtiéndolo en un privilegiado laboratorio Neoliberal en 
América Latina; la actual crisis política en Ecuador; y las llegadas de las izquierda al gobierno: en Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, entre los acontecimientos en desarrollo.
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Con ello, se devela la necesidad del ejercicio constante de tensionar modelos 
educativos que se preservan en una visión productivista y utilitarista, en contraste 
a una formación transformadora, más humana, y con un compromiso con nuevos 
movimientos sociales, políticos y culturales, que empujan permanentemente hacia 
una resignificación del legado de las teorías críticas de la educación en la mirada de 
pensadores latinoamericanos, que por lo demás, guardan una estrecha relación con 
las necesidades contextuales e históricas que nos unen como continente. En cuya 
conformación histórica, están las lecturas que invitan a un cuestionamiento de las 
demarcaciones institucionales en la producción del conocimiento y la potenciali-
dad de la formación de sujeto en el área disciplinar en artes. 

Por ello, esta comunicación es una invitación a interrogarse sobre —el 
compromiso ineludible— como ejercicio permanente de problematización que no 
descansa y agota en lo instruccional, teórico o practico del ejercicio de la docencia 
y la praxis artística, sino más bien como un nicho de transformación social que 
pone en relieve los modos de hegemonización de los discursos e imaginarios a 
interior del campo disciplinar, Giroux, es claro en reivindicar que:

La relevancia de la fuerza educativa, de la cultura para enseñar a los adultos, a los 
estudiantes, a los trabajadores y a los demás a prestar atención a las diferentes 
dinámicas de poder, a través de análisis críticos continuos de cómo influyen los 
conocimientos, el significado y los valores en la producción, la recepción y la 
transformación de las identidades sociales, de diversas formas de discurso ético 
y de una serie de afirmaciones sobre la memoria histórica, hecho que sitúa el 
área de formación de docentes en artes, como un espacio para no homogenizar 
la experiencia real, y de esa manera, verla como –intersticio– para la formación 

de intelectuales para el área (Giroux, 2001, p. 35).

Desde esta última premisa, esta ponencia se desenvuelve en un abordaje 
interdisciplinario, que se preocupa de las tensiones en la formación de profeso-
rado en arte, y los espacios de hegemonización del discurso pedagógico en dicha 
formación. El objetivo central de esta discusiones plantear que: el pensamiento 
crítico latinoamericano (desde algunos pensadores en particular), se configuraría 
como un dispositivo de movilización y desplazamiento categorial a lo instituido 
en una formación “Bonsái” (y hegemónica), al interior del área de la formación 
docente en artes. En este marco, se inscriben tres preguntas abiertas, para pensar 
la formación de docentes en artes. Y con ello, la discusión se desarrollara en tres 
espacios de reflexión. El primero, donde se tensiona la pedagogía del bonsái al 
interior de los procesos formativos de profesores en artes y sus contradicciones 
con la tradición del pensamiento crítico latinoamericano; un segundo momento, 
donde se aborda la capacidad de generar las condiciones para la formación de 
intelectuales en el contexto de la formación docente con miras a la autodetermi-
nación del sujeto de la formación y finalmente, las instancias de un pensamiento 



113 |

que se desprenda de la matriz colonial que lo determina y circunscribe en una 
lógica que no dialoga con otros saberes y epistemologías otras.

Al iniciar este dialogo, estamos pensando si el hecho de pertenecer al área 
disciplinar de artes, una de las vertientes más abiertas y abstractas del pensa-
miento, constituiría un espacio permanente de libertad en el ejercicio de la for-
mación docente. Este punto, nos obliga a pensar las inercias y desplazamientos 
ideológicos que están circunscritos en las artes, como –campo de batalla– (Wa-
llestein, 1999), ya que será el lugar donde el sujeto enfrenta sus dudas, miedos, 
esperanzas, sus propios límites, los cuales proyectados en un sentido amplio de 
su propia identidad, configurarían su autonomía política, la cual se materializaría 
en los lenguajes del arte en su conjunto, como gesto eruptivo de su propia voz. 

Esto significaría que al margen de las formalidades y regulaciones propias 
del ejercicio docente en artes, la apertura que posibilita el área disciplinar pro-
mueve una articulación para un pensamiento autónomo, porque se acerca a “las 
orillas y en las fallas del discurso. ´Resistencias´, supervivencias o retardos per-
turban discretamente la hermosa ordenación de un progreso o de un sistema de 
interpretaciones” De Certau (2000 en Santos-Herceg, 2010, p.189), develando 
los desperfilamientos de la verticalidad y horizontalidad antropo-filosofica en la 
que se desenvuelven los discursos y donde se gestiona, agencia y piensa la forma-
ción de profesores en artes.

 En tal sentido se hace necesaria la pregunta: ¿Por qué hablar de una forma-
ción “bonsái” al interior de la academia en la formación de profesores de artes?. 

Podemos comenzar diciendo que usualmente, en el proceso de formación 
se presentan dos paradojas, la “sobrestimación de la capacidad de incorporar y 
asimilar teorías o una actitud de subestimación de la capacidad del individuo 
para adoptar ideas propias y para formular hipótesis por sí mismo” (Carbajo, 
2004, p.10). De este último criterio, hace eco la voz de Freire (1970), quien desde 
la —pedagogía bancaria—, criticaba el sometimiento del sujeto a un no—ser de 
la capacidad crítica, creativa y reflexiva, producto de un enmarcamiento en el 
pensar. Bajo esta lógica, la manera de ver la educación, constituiría una fisura en 
la noción ontológica y epistemológica impuesta por la cultura occidental, la cual 
tiene sus puntos de apoyo en el paradigma ego/logo/céntrico y antropocéntrico 
para preservar su discurso y las asimetrías que produce el poder. En tal sentido, 
el pensamiento de Martí y Freire siempre interpela realidad, dialoga constante-
mente con la autonomía de pensar en el sujeto. 

Así, José Martí (1972) materializaba la necesidad de una educación que 
propiciara la formación de un hombre libre y crítico con opiniones propias, al 
decir: “Ser culto es el único modo de ser libre” (Martí, 1884 en Pérez, 2011 p.218). 
Cuestión que evidencia una visión de la educación (y de política) anclada a un 
concepto más amplio de cultura, porque valoraba la huella macrosocial en el acto 
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de la enseñanza de los sujetos, “educar es depositar en cada hombre toda la obra 
humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo vi-
viente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote 
sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es 
preparar al hombre para la vida” (Martí, 1883 en Pérez, 2011 p.220). 

En sí mismo el pensamiento crítico esta cimentado en una creatividad- re-
flexiva, pero no en un sentido mecanicista, sino como lo plantea Salazar Bondy 
(1975), el cual daba predominancia al —factor creativo—, como la capacidad de 
perfeccionar, modificar la conducta teórica o practica en favor de sí mismo y de 
sus semejantes, espíritu reflejado en el texto ¿Existe una Filosofía de nuestra 
América? (1968), donde se enfoca en la necesidad de pensar en la autonomía del 
discurso (desde la filosofía) como gesto de contracultura a la dominación y dere-
cho a un lugar de enunciación propio en el pensamiento, este deseo releva una 
manera de conceptualización de educación, al referirse que es:

Actividad o constelación de actividades teleológicamente orientadas (…), 
quien se educa pasa de un estado a otro; tiene por consiguiente la capacidad 
de cambiar. En este proceso educativo surge la presencia de la gente de 
cultura, quien es capaz de transmitir las conductas adquiridas asegurando 
su perpetuación con reflexibilidad y reciprocidad; (…) solo se educa quien 
puede ser educador de otro porque en la medida que alguien es educado 
por otro puede ser educador de su educador y educador de sí mismo (Sala-
zar Bondy, 1975, p.10).

Con ello, destaca el —valor de la creatividad— el acto educativo porque no 
lo circunscribe a un proceso finito y prederminado por a prioris, sino más bien lo 
concibe en constante cambio, apertura, reciprocidad, y compromiso social. Con-
cepción de mundo que dialoga con el modo en que las artes tienen en el acto creati-
vo y la educación disciplinar. Bondy da importancia a la praxis como una operación 
activa y transformativa de la realidad5, la cual en ejercicio personal (singular) se va 
construyendo el perfil de las vidas, que determinaran la libertad y la historicidad 
del sujeto como expansión de mundo, porque no divorcia su obra (producción), la 
relación social (tejido social), ni su libertad (autonomía del pensamiento). Visto 
desde este prisma, la escisión entre el trabajo intelectual y el trabajo material se 
anularían porque constituirían solo dos momentos abstractos de la verdadera rea-
lidad (irreales en tanto abstractos), ya que la esencia del sujeto estaría fundada en 
la —unidad — de estas dimensiones en la transformación de la realidad. 

Este botón de muestra de la concepción de sujeto en el pensamiento críti-
co latinoamericano, tiene una matriz en común, asedia la misma condicionante 
5 - Sobre este punto Bondy da una señal de alerta sobre –la degeneración de la praxis—, al describir que esto pasa 
cuando la praxis está dominada solo en la banalidad y satisfacción (separada del acto reflexivo) con lo cual pierde los 
atributos esenciales del acto creativo, es decir, el hombre se separa del hombre y el hombre de su obra, cuestión que tiene 
como consecuencia la tragedia de la historia.
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histórica: la interpretación del sentido social, político y filosófico contenido en la 
experiencia histórica de la emancipación, la cual concibe al hombre vivo, y estar 
vivo es un concepto en movimiento permanente. Con lo cual se aspira a desa-
rrollar un sujeto en —modo potencial—. Sobre este último punto, los aportes del 
epistemólogo Chileno Hugo Zemelman (2002), están presentes en lo que descri-
be como: “presente potencial” cuya función es —abrir el razonamiento desde un 
ejercicio que rompe los parámetros autoimpuestos por formas cerradas de cono-
cer— cuestión que podría explicarse como “la práctica y la acción de los sujetos, 
así como a las materialidades y significaciones dadas por el lenguaje” (Zemelman, 
2002 en Paredes 2013, p.4) y en cuyo ejercicio se producirían desplazamientos y 
conceptualizaciones en el campo mental, perceptivo y afectivo. 

Entonces, qué sentido tiene abordar —una formación “Bonsái”— al interior 
de la formación docente en artes. Si en la cotidianidad esta área disciplinar, ya con-
vive con otras dinámicas de castración6: curricular, presupuestaria, horaria, etc. 
Que reflotan constantemente como recordatorio de la presencia de un discurso he-
gemónico que estratifica —los saberes—al interior de los imaginarios sociales. 

El dilema de la pregunta antes esbozada esta en —reconocer— que la for-
mación de docentes en artes, está más allá de una tensión netamente disciplinar, 
y que avanza hacia un cuestionamiento al marco referencial en el que se forman 
los futuros profesores de artes al interior de la academia. Que dicho en palabras 
de Berstein (1988), denominaría como un currículo de colección, clasificación o 
enmarcamiento, que si bien se fundamenta en el control por medio de regula-
ciones normas, decretos y en general por la normativa oficial, según este autor el 
enmarcamiento al que se hace alusión se manifiesta en que el “currículo de colec-
ción en la mayoría de los países se organiza en asignaturas o disciplinas curricu-
lares bien definidas y clasificadas e independientes” (1988, p.149). En otras pa-
labras, el “currículo de colección representa los patrones de significados o mapas 
conceptuales en torno al cual se ha estructurado el conocimiento” (1988, p.149), 
porque en su propia endogamia territorial establece que es considerado conoci-
miento relevante y que no lo es. Al respecto, según Abdala (2007) en el caso de 
la educación universitaria, en general si bien se trata de un currículo tipo colec-
ción donde el control del contenido está centrado en el criterio del docente, esto 
significaría que “el marco (o enmarcamiento) es más fuerte para los estudiantes, 
quienes no tienen absolutamente ningún control sobre la selección, control o se-
cuenciación de los mismos” Abdala (2007, p.115).

Es importante hacer notar que este centro-periferia del conocimiento7, se 
establece una hegemonía basada en el status de algunas áreas disciplinares por 
6 - Aspectos que ha tratado en profundidad Eisner (1987) y Errázuriz (1994, 2001, 2002), donde se han descrito los 
vicios, mitos y marginalidades de las artes al interior del curriculum.
7 - Referido a la clasificación por área según el currículo de colección, tales como: áreas de Ciencias naturales (biología, 
física, química); las ciencias sociales (historia-geografía, economía, psicología, formación cívica), la antropología, etc.; 
área tecnológica, informática y por último, área de artes (danza, artes visuales, música, teatro, etc.).
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sobre otras y que determinarían las “cuotas de poder distintas que se expresan en 
los tiempos que se les asignan en el plan de estudios, en los recursos financieros, 
materiales que se les asignan, en los sistemas y ponderaciones en las evaluacio-
nes” (Magendzo, 2008, p.150). De este modo, las formas tácitas de organización y 
control institucionales, establecen pautas de comportamiento para la consciencia 
individual y la manera que las personas se insertan en la sociedad, y las valoracio-
nes subyacentes de la transmisión cultural, es decir, ponen de manifiesto el valor 
social que se les atribuye públicamente. 

Por ello, el punto de partida debería ser la existencia de un debate educati-
vo, de crítica y apertura de pensamiento, porque el marco de referencia de la for-
mación universitaria, que se impone esta cimentado en una lógica de segregación, 
donde subyacen las categorizaciones de autoridad, orden y control. Esto remite a lo 
que Estela Quintar denomina, una “pedagogía bonsái”, describiéndola como:

Aquella pedagogía que cuidadosa –y hasta amorosamente– va manipulando 
y mutilando la capacidad de pensar de los sujetos en nombre de la teoría, de 
lo explicativo y las verdades que, como sistema de creencia, recrean mundo 
a-historizados donde los sujetos terminan siendo: “bonsái”, mínimos cuan-
do podrían haber sido grandes y expandidos, con una función puramente 
estética y funcional a un orden que otros dan; el bonsái es tan maleable 
que se puede sacar y poner en cualquier lugar, donde quede mejor y mejor 
sirvan al contexto” (Quintar, 2007, p.9).

En otras palabras este tipo de formación al interior de la academia, frustra 
las ilusiones de un pensamiento crítico–reflexivo de la realidad y promueve el 
embrutecimiento y dominación (Rancier, 2007), porque coloca al sujeto en una 
dimensión depositaria de un conocimiento acabado y circunscrito a una jerarqui-
zación del conocimiento, antagónico a la posibilidad de un devenir que la tradi-
ción del pensamiento crítico latinoamericano ha desarrollado como un valor para 
el sujeto. Al respecto, Fals Borda ha planteado que “El problema de la formación 
y reducción del conocimiento no se resuelve diferenciando los fenómenos de las 
cosas–en–sí, sino planteando la diferencia entre lo que es conocido y lo que toda-
vía no se conoce” (1988, p.14).

Si bien, una de las características al interior del ejercicio disciplinar es la 
pluralidad y la no—sutura de la experiencia. Vista desde otro ángulo, la formación 
docente podría constituir un espejismo, porque en teoría supone al sujeto como 
ente protagonista, quien tendría que establecer relaciones con el conocimiento, 
en una actitud de desafío a los saberes y prácticas instituidas. Sin embargo, la 
realidad contrasta con: mallas curriculares secuenciales y altamente rigidiza-
das, bibliografías predominantemente eurocéntricas, las practicas pedagógicas, 
ancladas a un proceso-producto y en muchos casos las evaluaciones, están en 
oposición a la formación de un sujeto critico-reflexivo al interior del área. En 
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tal sentido, según Zemelman, estaríamos en presencia de —teorías rígidas que 
influyen en un pensamiento dado—, es decir, “Que definen cómo organizarlo y, 
por consiguiente determinan qué se puede pensar. Es lo que ocurre cuando se 
impone una visión de realidad que impide ver otras realidades que lo concebible 
en su marco” (Zemelman, 1998, p.14). 

En este contexto cabe pensar, ¿De qué manera el pensamiento crítico lati-
noamericano se configura como un espacio de formación de intelectuales para la 
Educación artística?.

Como se ha señalado en las líneas precedentes, Zemelman y Quintar, han 
puesto en tela de juicio la formación del sujeto entrampado en una pedagogía 
Bonsái, es decir, sin capacidad de presión ni demanda, limitado permanente por 
su marco de referencia desde lo dado. Podríamos comenzar diciendo que gracias 
a —la acumulación de rebeldías— presentes en el pensamiento crítico latinoame-
ricano, se abrieron espacios para pensar las formas de subordinación y exclusión, 
que habían estado invisibilizadas (al interior del currículo declarado) en la forma-
ción docente en artes, tales como: valoración de las identidades culturales de los 
pueblos, formas de religiosidades (hibridaciones) y espiritualidades populares, 
inclusión de la diferencia sexual como valor social, cosmovisiones y su relación 
con la ecología planetaria, etc. En otras palabras, un espacio para cuestionar la 
homogenización de la differance, como gesto de contracultura a las manifestacio-
nes, de racismo, xenofobia, patriarcarcado y colonialismos internos, etc. Forma-
lizadas en los debates interculturales al interior del área disciplinar. 

Concordamos con Camnitzer cuando dice que “el sentido de lo artístico 
no está dado en unos objetos, en unas obras o en unas acciones, sino que es una 
compleja red de significaciones tejidas desde tramas y lógicas diversas, como los 
sistemas simbólicos, las relaciones económicas, las relaciones sociales y las expe-
riencias personales y sociales, entre otras” (2000, p.109). Entonces, la visión que 
hay que tener de las artes (en el ámbito la creación como en su enseñanza), supo-
ne considerarlo como un espacio de interrogación e interpretación de la realidad, 
dicho de otro modo, trasciende a la ejecución técnico/teórica, porque plantea una 
problematización del contexto, es decir, el arte en los procesos socio–culturales 
va más allá del arte mismo, porque crea nuevas miradas en constante trayectoria, 
“hacer arte de acuerdo a los cánones hegemónicos cementa la unidireccionalidad 
de la información, no es una forma de crear, sino una forma más refinada y com-
pleja de consumir” (Camnitzer, 1995, p.30).

Este punto nos remite directamente a repensar en las construcciones de las 
subjetividades que actualmente se dan en prácticas y discursos que circundan el 
área de formación de docentes en artes, en otras palabras los marcos de referen-
cia que nos determinan, las ideologías y epistemologías que nos ubican en lugares 
de pasividad y marginalidad respecto de los discursos monolíticos con predomi-
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nancia eurocéntrica y colonialista del enfoque de la enseñanza (Palermo, 2011), 
y con esta afirmación no se niegan los aportes del mundo occidental, más bien 
coloca el foco en una re–visión critica del entramado de la propia historia como 
continente que ha compartido un espacio subalterno en las representaciones, 
imaginarios, expresiones, epistemologías que el discurso ilustrado occidental ha 
–invisibilizado– apoyándose en un arte culto8 y un arte de la barbarie, reforzado 
y agudizado por las distinciones de clase, género y raza encarnadas en América 
Latina y el Caribe. 

Es importante hacer notar además, que cuando se habla de subalternidad 
en relación a participación y construcción de discursos educativos en la actuali-
dad, podríamos decir, que es un brecha lejos de ser superada, sino más bien se 
preserva con otros tintes y formas al interior de las políticas públicas a nivel re-
gional, las cuales apuntan hacia una “integración global” que se ha venido dando 
sistemáticamente en América Latina9, y que pasa por alto las asimetrías sociales, 
económicas, políticas y derecho a la autoderminación de los pueblos, cuestión 
que ha quedado de manifiesto en el eco de los movimientos sociales que han co-
locado en tela de juicio la complicidades del estado con un neoliberalismo feroz. 

El problema así, adquiere otra densidad al abordar la pretensión de poten-
ciar un sujeto con pensamiento crítico–reflexivo al interior de la academia, dicho 
de otro modo, la poda del pensamiento en este contexto, vienen acompañada de 
palabras tecnócratas que apunta en un primer instante, a una despersonalización y 
expropiación de la(s) identidad(es) regionales a partir de la homogenización (anu-
lación) de estas. Eje vertical donde es posible avizorar: poder, discurso e ideología. 
Al respeto Klemperer (2001) en Luis Veres (2006, p.30) dice: “la palabra aislada 
permite de pronto vislumbrar el pensamiento de una época, el pensamiento gene-
ral en que se inserta el individuo, por el que es influido y tal vez dirigido”. 

Los recursos movilizados en todas estas dinámicas sociales apuntan a un 
proceso de despolitización y desideologización, regresando a los enfoques tradi-
cionales de homogeneización en el sujeto, que se manifiestan en: un desprecio de 
la teoría; la ruptura constante entre la articulación de las teorías y las prácticas 
en el ejercicio artístico y pedagógico; una limitación hacia procesos de “capaci-
tación” en detrimento de procesos reales de formación critica desde las artes; la 
predominancia de una actitud acrítica respecto de la aplicación de “modelos” que 
subordinan la cultura a lógicas hegemónicas de producción de conocimiento (Ko-
rol, 2007); modos de financiamiento de investigación en artes; la elección de las 

8 - Este punto lo he discutido a partir de una deconstrucción de las conceptualizaciones: artes mayores y menores en el 
contexto de las jerarquizaciones de los sentidos que ejerce la cultura occidental, se sugiere revisar: “Lo hegemónico en la 
oscuridad. Una mirada desde el proceso de obra escultórica” Revista de Estudios Avanzados, número 20, diciembre de 
2013, ISSN 0718-5022. Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Universidad de Santiago de Chile. Latindex Catálogo.
9 - Los aportes más significativos respecto de la condición de la universidad en las dinámicas sociales actuales se pueden encontrar en 
autores, tales como: Sousa Santos (2005), Chauí (2001), Bourdieu (1998 y 1999), Gentilli (1994, 1998, 2011), entre otros.
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temáticas a investigar en el área; el marco regulatorio de revisión científica de los 
pares evaluadores; la consigna ¡publicar o desaparecer¡ como la base del trabajo 
académico sustentable, etc. Estas son algunas huellas de la intromisión de una 
matriz de atomización del pensamiento que lo determina, lo hace manipulable, 
controlable, dócil.

 En este tono Traverso (2013) en el texto ¿Qué fue de los intelectuales? 
Anuncia el fin de las utopías del siglo XX,10como “producto de un giro conservador 
de la década del ochenta, la mercantilización de la cultura, el desencanto de una 
generación. Atravesando un momento ‘post-ideológico’, donde la práctica política 
se nutre cada vez menos de las ideas, el intelectual ha sido reemplazado por el —ex-
perto—” (Fantino, 2014, p.166), sin embargo, y pese a ello, este autor establece que 
el pensamiento disonante no ha desaparecido, sino más bien se han transformado 
en discursos subterráneos, con ello, mantiene el optimismo puesto en un proceso 
de renovación de los actores a nivel global, el que traería como consecuencia una 
nueva relación con: la producción de conocimiento, la autonomía crítica y el com-
promiso político, mientras que en un tono más crítico, Chaui (2008) en El silencio 
de los intelectuales anuncia la dependencia y perdida de la autonomía del intelec-
tual respecto de las lógicas neoliberales que lo determinan, al graficarlo así:

La nueva situación del saber como fuerza productiva determina la hetero-
nomía del conocimiento y la técnica, que pasan a estar determinados por 
imperativos ajenos al saber, así como la heteronomía de los científicos y 
técnicos, cuyas investigaciones dependen de la inversión empresarial. Hasta 
ahora, la autonomía racional era la condición tanto de la calidad del saber 
como de la autoridad del intelectual comprometido con la transgresión 
del orden vigente. Una vez perdida la autonomía, ¿Qué resta sino silencio? 

(Chaui, 2008, p.12).

Entonces, en la emergencia de pensamiento situado, es necesario pregun-
tarnos: Como podemos reconocer los —espacios reales que existen para el sur-
gimiento de intelectuales al interior de la formación de docentes en artes—, y 
con ello hago la distinción entre —el erudito y el intelectual—, el primero focado 
en producir conocimiento en una actitud preponderantemente enciclopedista y 
reproductiva, mientras que el segundo, ocupado por quebrar el sentido de la rea-
lidad a partir de una actitud autoreflexiva en su propia praxis en el área.

 Sobre este último punto, Uribe (2006) plantea que la función del intelec-
tual estaría mediada en todo instante por la toma de conciencia y el antagonis-
mo entre su búsqueda de la verdad y la ideología dominante. Siendo la toma de 
conciencia un descubrimiento de las contradicciones fundamentales de la socie-
10 - Es importante hacer notar que este autor, al declarar fin para las utopías del siglo XX, lo hace desde un análisis del 
contexto intelectual y académico francés, omitiendo la realidad latinoamericana, cuestión que podría interpretarse como una 
invitación a —pensar y pensarse— desde nuestros propios referentes teóricos en el pensamiento crítico latinoamericano.
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dad: que en términos Sartrianos seria el “Producto de sociedades desgarradas, 
el intelectual testifica acerca de ellas porque ha interiorizado su desgarramiento. 
Es, pues, un producto histórico” (Sartre en Uribe, 2006, p. 32). Dicho en otros 
términos, “El intelectual, por su propia contradicción —que se transforma en su 
función—, se ve empujado a lograr para sí mismo, y en consecuencia para todos, 
la toma de conciencia (...). A través de la lucha del intelectual contra sus propias 
contradicciones, en él y fuera de él, la sociedad histórica asume un punto de vista 
sobre sí misma” (Sartre, en Uribe 2006, p.33).

De modo, repensar la actual formación docente en artes, remite a pensar 
ineludiblemente en el rol que le cabe a la academia, como lugar de construcción 
de realidades. En este sentido para Estela Quintar (2007) plantea que la crisis al 
interior de la universidad latinoamericana en la formación de sujeto, tiene tres 
caras: “La pérdida de sentido en la relación sujeto / sujeto en los procesos de 
formación; la ruptura del lazo social como “marca registrada” de las actuales po-
líticas en educación superior; y la pérdida de relevancia social del mundo univer-
sitario, o la desconfiguración de las significaciones sociales de la Universidad en 
el imaginario social” (Quintar, 2007, p.2). 

Esto equivaldría a decir, que niega la historicidad del sujeto de la forma-
ción y de los proyectos identitarios que configurarían formas de reescritura e in-
vención para nuestros contextos sociales, políticos y culturales latinoamericanos. 
Estela Quintar arremete con crudeza al decir: 

Convengamos que el sistema educativo no se ha creado para liberar a nadie, 
y mucho menos las Universidades; pero convengamos también que, todo el 
sistema educativo, y aún las Universidades, son un espacio irrenunciable para 
generar prácticas instituyentes de resignificación del imaginario social. El 
proceso de formación de sujetos (…) es y será indudablemente una opción 
ético política que va más allá de las heteronomías, tiene siempre un compro-
miso valórico y de voluntad de futuro innegociable (…) lazos que, incluyendo 
al otro en prácticas de organización de proyectos, instituya— en tiempos de 
individualismos feroz —sentido de comunidad de pensamiento, de comuni-
dad red; y no me refiero a la red de expansión, de conexión entre individuos, 
sino red de sostenimiento del sujeto, de contención intersubjetiva y micro 
social —que es decir macro en su efecto residual en el tiempo— de su darse 
y dar cuenta, como acto existencial de conciencia histórica, de la circulación 
de la palabra objetivada y el sentido re-sonante para así abrir cause a su poder, 

a su fuerza libertaria y creativa” (Quintar, 2007, p.3).

Entonces, cuando hablamos de las implicancias del pensamiento crítico 
latinoamericano en la formación de intelectuales que piensen desde y para para la 
educación artística, estamos haciendo referencia directa a que dichos —procesos 
formativos de la docencia— existen intersticios para potenciar sujetos capaces de 
resignificar los marcos discursivos con los que conviven en la cotidianidad en su 
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trabajo docente. En otras palabras en el doble ejercicio de negación y afirmación, 
de rechazo y propuesta debe estar presente el trabajo reflexivo sobre los discur-
sos hegemónicos cristalizados en el área y preservados en el habitus, con miras a 
desplegar esfuerzos de creación de sus propias experiencias de empoderamiento, 
consciente de los mandatos sociales que carga en su ejercicio profesional, pero que 
a su vez no nublen la capacidad para comprenderlos críticamente. De modo que 
algunos indicios del camino hacia una emancipación del pensamiento podrían 
ser: “Diálogo de saberes, creación colectiva de conocimientos, relación práctica–
teoría–práctica, pensamiento crítico, pedagogía del ejemplo, historicidad de los 
procesos sociales, cultura de rebeldía, educación como un momento organizativo 
de constitución de los sujetos son algunas claves” (Korol, 2007, p.239).

Como se ha mencionado en las líneas precedentes, se ha dejado de mani-
fiesto la vital importancia de la articulación de un pensamiento crítico, inscrito en 
el relato emancipatorio del sujeto y como este, ha dado cuenta de la domestica-
ción de las categorizaciones al interior de la academia, o dicho de otro modo, ha 
develado la reproducción de una misma lógica de concepción de la realidad, que 
tacha las diferencias y cuestionamientos que quieren emerger del discurso eman-
cipador (y por qué no decirlo, de áreas disciplinares que propician el desarrollo 
del pensamiento crítico—reflexivo, a modo de ejemplo: artes, filosofía11, historia, 
etc.) descentrados(as) de los círculos hegemónicos del discurso pedagógico. 

Esta connotación implica una postura ético—política en el ejercicio de 
la formación docente, que invita a pensar, ¿Cómo y cuáles son los aportes del 
pensamiento crítico latinoamericano hacia una “epistemología otra” que guarde 
relación con una emancipación del pensamiento y de las prácticas artísticas para 
nuestra realidad latinoamericana diversa y heterogénea?.

América Latina tiene una historia en común, que Mignolo llama –herida 
colonial– descrita como: “(…) el sentimiento de inferioridad impuesto en los seres 
humanos que no encajan en el modelo predeterminado por los relatos euroameri-
canos” (Mignolo, 2007 en Álvarez, 2011, p.7), y como se mencionó anteriormente, 
propiciaría la imposición de una manera de mirar/estar. Esto significaría que los 
discursos dominantes expulsan hacia la periferia otros discursos, bajo la lógica 
de la invisibilización de sujetos y de acontecimientos negados, como violencia 
simbólica, por la cual se impone un patrón modélico de origen e identidad. 

Sobre esta narrativa se ha forjado la formación de docentes, la cual ha estado 
impregnada de una matriz colonial12 basada en valores eurocentrados, que ha con-
11 - Para complementar, véase: Cartografía crítica. El quehacer profesional de la filosofía en Chile, del investigador Dr. 
José Santos Herceg, donde se hace un mapeo de las condiciones de disparidad entre filósofos, el estatus de las mujeres 
filosofas, las dependencias y desafíos en esta área de estudio. En: http://www.academia.edu/14259422/Cartograf%-
C3%ADa_Cr%C3%ADtica._El_quehacer_profesional_de_la_filosof%C3%ADa_en_Chile_Libros_de_la_Ca%-
C3%B1ada_Santiago_de_Chile_2015
12. En esta Modernidad entendida como dependencia histórico-estructural, genera otras maneras de subordinación y 
colonialidad, tales como: colonialidad del poder, del ser, de la naturaleza y la colonialidad de la sensibilidad.
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formado las bases ideológicas, epistemológicas y de identidades históricas, corpori-
zada en las practicas pedagógicas al interior del área disciplinar (Palermo, 2011), la 
cual han servido de sustento a la antes mencionada, “Pedagogía Bonsái”, porque ha 
reforzado un estilo representacional de lo verdaderamente —científico y objetivo—, 
que Castro-Gómez llama “hibris del grado zero” (2008, p. 278), para referirse a la 
conversión del sitio de enunciación — de un estilo particular en universal—.

Mostrar la arquitectura de la conformación de América Latina, nos remite 
a pensar que el área de formación en artes es un punto de encuentro privilegiado, 
entre las habilidades reflexivas, creativas y productivas con el sentido de perte-
nencia a un lugar geopolítico. Por ello es necesario generar espacios de reflexión 
al interior del área que desarrollen el pensamiento crítico de cara a la contempo-
raneidad, pero que paralelamente tengan sentido de historización sobre nuestro 
pasado y la posibilidad de resignificarlo, ya que “lo más importante de la capaci-
dad crítica es su vinculación con el descubrimiento del hombre como sujeto social 
de la historia, no ya como individuo” (Zemelman, 1992-I, p.104). En este ejercicio 
de rememoración constructiva, se prevén espacios de resistencia que según Cas-
tro-Gómez, daría paso a sujetos que “luchan, desde diferentes perspectivas por 
reconfigurar de otra manera las relaciones existentes de poder, pero sin reclamar 
pretensiones absolutas de tipo cognitivo, ético o estético” (1996, p.41). 

En palabras de Sousa Santos (2009), estaríamos en presencia de —au-
sencias y emergencias— del contexto, es decir, el trabajo hacia una ampliación 
simbólica de los saberes y las prácticas, las cuales tienen importancia en la am-
pliación simbólica con —otras formas de epistemologías— al interior del área dis-
ciplinar. Por ello se enfatiza la necesidad de ampliarse a “hermenéuticas pluritó-
picas” como planteara Palermo (2004, p. 231). Esto quería decir, que el soporte 
epistémico presente en el pensamiento crítico latinoamericano, constituiría un 
dispositivo de desarticulación de las verdades dadas o fabricadas en lo hegemó-
nico y con ello, “en estos tiempos de ‘achicamiento’, de ‘ajuste’, tiene una fuerza 
poderosa el ensanchar el presente —como dice De Sousa Santos para, desde allí, 
repensar el futuro” (Quintar, 2007, p. 9). 

En este tono esperanzador, podemos avanzar hacia un —sujeto de la for-
mación latinoamericano— en el área de artes, con una matriz de pensamiento 
sustentada en las particularidades y heterogeneidades del pensamiento crí-
tico, contenidas en una —matriz de desprendimiento y apertura— como lugar 
de enunciación en América Latina. Esto plantea una revisión de las formas de 
producción de conocimiento y enseñanza que se han venido desarrollando hasta 
ahora. De modo que la articulación de las dimensiones del arte, la producción 
artística, la docencia e investigación debieran dar cuenta de una revisión de la 
malla de relaciones del discurso pedagógico, en el sentido de: precisar lo que es-
tamos entendiendo como arte, considerando como base la visión eurocéntrica 
como fenómeno hegemónico, y como su problematización constituiría un ejerci-
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cio de desmantelamiento/visibilización de otras identidades socioculturales; por 
otro lado, plantear los fines y los propósitos de formación en artes y su relación 
con espacios de cuestionamiento, debate y articulación para la formación de las 
generaciones que van a pensar y pensarse desde el área;  repensar y tensionar los 
procesos investigativos, sus metodologías y productos en cuanto deben buscar 
el compromiso del área con el desarrollo pensamiento crítico como base para la 
autonomía del sujeto con base en las artes. En otras palabras como lo plantea el 
filósofo Santos–Herceg, al referirse a la pedagogía liberadora: 

Nada de corpus cerrados y definitivos de saberes a los que el educador tiene 
acceso en tanto que iniciado y que son trasmitidos a los estudiantes como 
una donación inmerecida. El educando ha de percibir que está ante una pro-
ducción misma de un saber, que este no puede ser simplemente traspasado, 

sino que debe participar en su producción” (2010, p.173).

Desde esta perspectiva el sentido de la formación se presenta como “rup-
tura” de conceptualizaciones petrificadas en el control y el determinismo, sino 
más bien se rescata una formación en el terreno de la imaginación. No como falso 
espejeo de un conocimiento verdadero, sino más bien como expansión al terreno 
en una co–creación entre ambos. Con ello, el espacio de apertura hacia un pen-
samiento otro, cobra sentido de realidad hacía, “(…) un pensamiento plural que 
no reduzca a los otros (sociedades e individuos) a la esfera de la autosuficiencia” 
(Khatibi, 2001, p.76) y el individualismo.

Por último, en este intento permanente hacia una apertura, el pensamiento 
decolonial configuraría una propuesta de desprendimiento de las matrices colo-
niales de las que se han señalado, al constituir una descolonización de conceptos, 
estéticas, emociones e intelecto, “Porque es la apertura y la libertad del pensa-
miento y de formas de vida otras (economías otras, teorías políticas otras); la 
limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el desprendimiento de la moderni-
dad y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia” como 
describe (Mignolo, 2008, p.253).

2. A modo de cierre y apertura.

En este escrito hemos querido acercarnos a la Formación de profesores en 
artes y pensamiento crítico latinoamericano. Como gesto de resignificacion para 
la conformación de epistemologías otras al interior del área disciplinar. Señalan-
do el recorrido del tema en tres preguntas abiertas a la discusión.

Junto con los cambios que se han sucedido en las esferas educativas a ni-
vel regional, particularmente en la academia, en las innovaciones y sus adapta-
ciones, las cuales han ido en dirección a satisfacer los estándares educativos. Se 
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ha levantado una voz disonante respecto del enfoque mercantilista, utilitarista 
y reduccionista que dichos políticas han querido implantar, lo cual ha reflotado 
diversas resistencias sociales (marchas estudiantiles, conflictos sociales y políti-
cos) de los mismos sujetos de la formación, que han colocado en tela de juicio los 
discursos monolíticos y segregadores. Resistencias que denotan un pensamiento 
crítico situado, y que está en consonancia con los postulados de la emancipación 
del hombre, que tiene la tradición del pensamiento crítico latinoamericano.

 Respecto de lo anterior, la apertura al dialogo con otras formas de inter-
pretación de la realidad, consecuentes con la construcción de un sujeto autore-
flexivo y emancipado en su propia praxis, que promueve la ebullición de pensa-
miento crítico–reflexivo, contrasta con los modelos formativos que imperan en la 
academia y que apuntan a una poda del pensamiento. Es decir, a una formación 
de —sujeto Bonsái—, que en el área disciplinar de artes, específicamente en el 
contextos de la formación de docentes, se corporiza en un colonialismo pedagógi-
co por medio: de mallas de curriculares altamente secuenciadas y estructuradas, 
referentes bibliográficos con predominio eurocéntrico, evaluaciones disonantes 
con aprendizajes de artes, sumado a formas de desempeño en el ejercicio docen-
te, etc. En suma es posible evidenciar una matriz colonial operando al interior 
de la formación disciplinar, que se sustenta (internamente) en un currículo de 
enmarcamiento y en las políticas educativas que se están desarrollando a nivel 
regional de la que se hecho parte los países.

En la emergencia de un pensamiento situado, se hace necesario diagnos-
ticar, cuales son los espacios o intersticios que existen (o se deben crear), para 
la formación de intelectuales que piensen —desde y para— el área disciplinar. 
Es decir, con capacidad de irrupción de los contextos y conscientes que en sus 
prácticas pedagógicas y artísticas también hay un posicionamiento ético–político 
necesario para la emancipación del sujeto que inscrito en un pensamiento crítico, 
el cual constituirían la base para la formación de un futuros docente.

Por último, introducimos una ampliación del debate hacia una postura de-
colonial, que guarde relación con una memoria común de América Latina, que 
Mignolo llama —herida colonial—, como punto fundacional para acercarse a una 
conciencia regional, y como un primer ejercicio de desprendimiento de las ma-
trices coloniales que circundan el área de formación, las cuales intensifican su 
accionar en la negación del –sujeto emancipado–.
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8. O CURRÍCULO DAS LICENCIATURAS EM ARTES VISUAIS 
NO PARANÁ: DO PROPOSTO NA LEI À FORMAÇÃO E ATUA-

ÇÃO DO PROFESSOR

 Consuelo Alcioni Borba Duarte Schlichta/Doutora (UFPR)1 

Valéria Metroski de Alvarenga/Mestre (UDESC)2

RESUMO

Neste trabalho, objetivando identificar relações entre currículo, formação inicial e atuação 
docente em arte, apresentamos dados sobre as Licenciaturas em Artes Visuais do estado do Paraná 
(Brasil), assim como analisamos, à luz do materialismo histórico-dialético, as relações intrínsecas 
entre formação e atuação e as assimetrias entre as propostas curriculares e a construção de um novo 
perfil de professor e de ensino de artes visuais articulados às exigências da contemporaneidade. 
Tais dados são oriundos da pesquisa de mestrado e de pós-doutorado das autoras, ambas realizadas 
pelo PPGAV-UDESC. A partir de metodologia quali-quantitativa, com base em Creswell (2010), 
mapeamos a quantidade e localização das licenciaturas no Paraná constatando que o atendimento da 
demanda educacional da disciplina de Arte na Educação Básica mantém-se aquém das necessidades 
reais. Identificamos, ainda, que somente 50% dos cursos estão em consonância com documentos 
norteadores e/ou leis no que se refere às Tecnologias Contemporâneas; à Lei 11.645/2008, que 
estabelece a obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena ou a Inclu-
são de pessoas com deficiência de forma plena. Tal perspectiva teórico-metodológica indicou que a 
formação-atuação docente é perpassada pelos princípios de ordem socioeconômica e política que 
permeiam à práxis educativa contemporânea. 

Palavras-chave: OFPEA/BRARG; Formação e atuação de professores; Artes Visuais.

1. Introdução

Quando se trata da formação e da atuação docente, enquanto dois aspectos 
indissociáveis, a primeira questão a enfrentar é a de seus inúmeros condicionantes 
históricos: desde a estrutura dos cursos de graduação e dos espaços escolares até 
as visões sobre a arte e seu ensino perpassadas por crenças e ideologias próprias 
dos professores formadores e dos futuros professores de arte. Ademais, como as 
problemáticas da formação e da atuação articulam-se sempre às reformas políticas 
decorrentes do modelo econômico próprio da sociedade capitalista contemporâ-
nea, é imprescindível aprofundar a reflexão sobre esses condicionantes, analisá-los 
criticamente, se a pretensão é superar a naturalização da fragmentação indivíduo-
sociedade, que se estende à fragmentação formação-atuação docente. 

1 - consuelo.ufpr@gmail.com
2 - valeriametroski@hotmail.com
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Para Marx e Engels (1978, p.10): “Ao dividir o trabalho, divide-se igual-
mente o homem, sendo todas as outras potencialidades intelectuais e físicas sa-
crificadas ao aperfeiçoamento de uma actividade única a divisão do trabalho”. 
Portanto, considerando a divisão social do trabalho e a consequente partilha desi-
gual da atividade material e intelectual, entre diferentes indivíduos, a tese que se 
põe aqui é a seguinte: a histórica separação entre saber e trabalho também afeta 
profundamente a dialética formação-atuação do professor. Ou seja, da separação 
entre a formação e a atuação tem origem à separação também entre o pensar e a 
prática, entre os conteúdos específicos e os saberes pedagógicos, o que nos leva 
a considerar a formação do professor articulada a sua práxis, ressaltando-se as 
condições históricas dominantes. 

Por isso, nesse trabalho, com o objetivo de apreender as tensões, os des-
compassos entre currículo, formação inicial e atuação docente em arte, explici-
tamos uma série de dados oriundos da pesquisa de mestrado e de pós-doutorado 
das autoras, ambas realizadas pelo PPGAV-UDESC, entre os anos de 2013 e 2015, 
pois desvelam as relações intrínsecas entre formação e atuação e as assimetrias 
entre as propostas curriculares e a construção de um novo perfil de professor e de 
ensino de artes visuais articulados às exigências da contemporaneidade. 

Cabe ainda esclarecer que essas pesquisas estão vinculadas ao projeto do 
“Observatório da formação do professor no âmbito do ensino de arte: estudos 
comparados entre Brasil e Argentina” (OFPEA/BRARG), que, segundo Fonseca da 
Silva (2013, p. 5), investiu e tem investido “na sistematização de dados para sus-
tentar um conjunto de pesquisas que trazem em seu bojo a intenção de conhecer e 
reconhecer a área de Ensino de Arte no tocante à formação de professores”. Essas 
pesquisas são imprescindíveis para contextualizar estudos sobre a formação do-
cente em Artes Visuais na perspectiva crítica, ou seja, coerente com os pressupostos 
marxistas, apontados anteriormente. Nessa perspectiva, Buján (2013, p. 80, tradu-
ção nossa) complementa: o projeto do OFPEA/BRARG estimula a consolidação de 
“[...] redes acadêmicas e o desenvolvimento de programas de cooperação interna-
cional, através de vários projetos, assim será possível lidar com vários problemas e 
desafios (locais e regionais) que nossas sociedades enfrentam.3”, além de abranger 
estudos de diversos condicionantes que interferem decisivamente no desenvolvi-
mento da formação do professor de Arte nas universidades, como “[...] políticas 
públicas educacionais, legislação e normas, estruturas curriculares, financiamento, 
ofertas de formação na graduação e na pós-graduação, distribuição geográfica, mo-
delos de formação...4” (BUJÁN, 2013, p. 84, tradução nossa).

3 - Segue o texto original: “[...] de redes académicas y el desarrollo de programas de cooperación internacional 
que, a través de distintos proyectos, se ocupan de diversas problemáticas y desafíos (tanto locales como regionales) 
a los que se enfrentan nuestras sociedades.”.
4 - Segue o texto original: “[...] políticas educativas, legislaciones y normativas, estructuras curriculares, financiamiento, 
ofertas de formación en grado y pos-grado, distribución geográfica de las ofertas de formación, modelos de formación…”.
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Nossa metodologia é mista, o que possibilita ampla compreensão dos 
aspectos abordados assim como favorece insights através da combinação das 
pesquisas quantitativa e qualitativa, segundo Creswell (2010, p. 238), além de 
permitir uma visão de aspectos mais amplos via a comparação/relação com o 
aspecto local/específico. Por conseguinte, apresentamos alguns dados referentes 
ao número de cursos de licenciatura, assim como dados estatísticos relativos aos 
professores com formação atuando na área e destacamos algumas falas das en-
trevistas realizadas com alunos egressos desses cursos. Nessa linha, estrutura-se 
o presente artigo da seguinte forma: inicialmente apresentamos aspectos rela-
cionados à complexidade da formação e atuação dos professores de arte interco-
nectados com as políticas públicas educacionais, as quais se expressam nas leis e 
diretrizes curriculares que orientam e norteiam os cursos de licenciatura e a dis-
ciplina de arte na Educação Básica. Posteriormente, situamos o estado do Paraná 
em relação a esses documentos balizadores, junto com algumas ideias/sínteses 
extraídas das entrevistas realizadas com os egressos dos cursos de licenciatura, 
que atuam como professores de arte nesse estado. O intuito, enfim, é analisar as 
relações entre teoria e prática pedagógica, à luz das tensões entre o proposto, em 
termos de políticas públicas voltadas à formação do professor e a realidade esco-
lar, na atual conjuntura nacional. 

2. Intervenção das políticas públicas educacionais na formação e atuação do 
professor de arte

As políticas públicas educacionais, por vezes, são tratadas como um mal 
necessário, podendo interferir tanto positivamente quanto negativamente na for-
mação e na atuação do professor. Segundo Sacristàn (2000, p. 108-109), “[...] a 
política é o primeiro condicionante direto do currículo”. Ou seja:

A ordenação do currículo faz parte da intervenção do Estado na organi-
zação da vida social. Ordenar a distribuição do conhecimento através do 
sistema educativo é um modo não só de influir na cultura, mas também em 
toda a ordenação social e econômica da sociedade. Em qualquer sociedade 
complexa é inimaginável a ausência de regulações ordenadoras do currícu-
lo. Podemos encontrar graus e modalidades diferentes de intervenção, se-
gundo épocas e modelos políticos, que tem diferentes consequências sobre 

o funcionamento de todo o sistema.

Isso significa que as políticas públicas educacionais referem-se às decisões/
determinações que o Poder Público toma em relação à educação. Tais condicio-
nantes do currículo, segundo Sacristán (2000), geram o currículo prescrito, que 
poderá ser alterado pelo currículo em ação. Esclarece que o primeiro currículo diz 
respeito às normas e orientações do que deve ser abordado e que o segundo faz 
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referência a sua transposição na prática do professor formador. Explica, ainda, 
que o professor formador – enquanto um sujeito ativo – interpretará o currículo 
prescrito conforme sua ideologia e princípios sobre a educação e a vida.

Diante desse quadro, Hillesheim (2013), acompanhando reflexiva e critica-
mente a formação inicial do professor de arte no Brasil, ao analisar pesquisas aca-
dêmicas realizadas na última década, encontrou quatro premissas que perpas-
savam teses e dissertações e que assim resume: (i) é preciso provar que a arte é 
importante; (ii) um bom ensino de arte não deve legitimar os interesses da classe 
dominante; (iii) é necessário cautela diante das políticas públicas; e (iv) é preciso 
optar: ou ensinamos arte ou pesquisamos sobre ensino de arte. Destacando-se 
a terceira premissa, que revela a desconfiança dos pesquisadores em relação às 
políticas públicas, explica:

(...) Não sem razão, as pesquisas da área de formação de professores são, 
a nosso ver, diretamente afetadas por esta terceira premissa, quando siste-
maticamente questionam os documentos oficiais, investigam sua origem, 
contrapõem versões e analisam o contexto em que foram construídos. A 
desconfiança diante das políticas públicas e seus respectivos documentos 
norteadores e marcos legais converge em pesquisas que evidenciam atitudes 

vigilantes e cautelosas. (HILLESHEIM, 2013, p. 37).

Na verdade, ainda que concordemos que cautela é sempre necessária, so-
bretudo quando se trata do alcance das proposições do Estado brasileiro, tenta-
mos extrair as possíveis contribuições dessas políticas. Porém, não se pense que 
defendemos a priori toda e qualquer imposição legal ou que aceitamos cegamen-
te tudo o que se propõe nos documentos norteadores, sem questioná-los. O que 
se pretende, a princípio, tomando como exemplo a Lei nº 10.639/2003 (História 
e Cultura Afro-Brasileira) que foi complementada pela Lei nº 11.645/2008 (His-
tória e Cultura Afro-Brasileira e Indígena), é problematizar se essas leis e orien-
tações contribuem para uma revisão crítica das concepções de arte e de ensino 
presentes no currículo dos cursos de licenciatura em Artes Visuais e na forma de 
ensinar arte na Educação Básica. Ou permanece a histórica contradição entre o 
discurso e a prática? O discurso de valorização da arte e da cultura, no caso, afro-
-brasileira e indígena, efetivamente tem ressonância na realidade? 

Antes, porém, o que se quer ressaltar é que também conquistamos direi-
tos, historicamente negados a determinados grupos, a exemplo das leis citadas 
anteriormente. Além disso, embora o sistema econômico atual, em moldes neoli-
berais, imponha modelos de educação, as leis e normas também advêm das lutas 
das minorias. Vê-se, pois, que não se pode desconsiderar o fato de que se trata 
de um processo contraditório, sobretudo quando se trata do direito a educação, a 
arte e cultura. Conforme alerta Saviani (2014, p.76),
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(...) importa distinguir entre a proclamação de direitos e a sua efetivação. 
A cada direito corresponde um dever. Se a educação é proclamada como 
direito e reconhecido como tal pelo Poder Público, cabe a esse poder a 
responsabilidade de prover os meios para que o referido direito se efetive. 
Eis por que se impôs o entendimento de que a educação é direito de todos 
e dever do estado. 

Deduz-se, pois, que o direito de todos à educação, a arte e cultura, embora 
garantido na lei, não se traduz em ações efetivas por parte do estado. A universa-
lização da escola, por exemplo, “como forma de converter todos os indivíduos em 
cidadãos, isto é, em sujeitos de direitos e deveres”, conforme argumenta Saviani 
(2014, p.76), “pressupõe o acesso aos códigos escritos”, no entanto, sua efetivação 
não se espelha na realidade.

 Assim, ao retomar a segunda premissa destacada por Hillesheim (2013, 
p. 37): “um bom ensino de arte não deve legitimar os interesses da classe domi-
nante”, voltamos à velha conhecida separação entre escolas profissionais para os 
trabalhadores e escola para as elites, ou classe dominante. Observa-se aí o projeto 
concebido pela burguesia, que 

(...) não passou, nas suas formas mais avançadas, da divisão dos homens em 
dois grandes campos: aquele das profissões manuais para as quais se reque-
ria uma formação prática limitada à execução de tarefas mais ou menos de-
limitadas, dispensando-se o domínio dos respectivos fundamentos teóricos; 
e aquele das profissões intelectuais para as quais se requeria domínio teóri-
co amplo a fim de preparar as elites e representantes da classe dirigente nos 
diferentes setores da sociedade. (SAVIANI, 2005, p.232) 

Nessa linha, retomando outra premissa destacada por Hillesheim (2013), 
que explicita uma velha discussão sobre a “opção”: ou bem ensinamos arte ou 
bem pesquisamos sobre ensino de arte, cabe argumentar que a crença na neces-
sidade de se optar por uma coisa ou outra apenas naturaliza as separações entre 
um tipo de educação para os trabalhadores e outro tipo para os futuros dirigen-
tes, entre fazer e pensar, enfim. 

De fato, é evidente a interferência das leis e dos documentos tanto na for-
mação quanto na atuação docente. Lembramos a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) nº 5.692/71, que teve sua contribuição, pois tornou 
obrigatória a Educação Artística assim como influenciou no direcionamento dado 
ao ensino de arte na Educação Básica, à época, entendida como atividade e não como 
disciplina. A obrigatoriedade foi o sonho que se realizou, mas a polivalência, que tem 
origem naquele momento, tornou-se o pesadelo dos professores de arte até hoje. 

Atualmente, a LDB nº 9.394/96 institui a obrigatoriedade do ensino da 
arte como disciplina obrigatória no currículo da Educação Básica e conforme seu 
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artigo 26, parágrafo segundo: “O ensino da arte constituirá componente curricu-
lar obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o de-
senvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996). Depois, no parágrafo sexto, 
assim define: “a música deverá ser conteúdo obrigatório5, mas não exclusivo, do 
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo,” (BRASIL, 1996). Por fim, 
o Projeto de Lei nº 7.032/106 prevê a separação das quatro linguagens artísticas 
(música, dança, teatro e artes visuais) na Educação Básica. 

Aqui, então, cabe a pergunta: e na prática, que mudanças ocorreram? De 
um modo geral, as licenciaturas são específicas em Artes Visuais ou em Música 
ou em Dança ou em Teatro, contudo, uma professora da rede pública de ensino, 
quando indagada sobre a prática de um único professor trabalhar com as quatro 
linguagens, disse: “As quatro linguagens não são um cabresto. Mas, se o pro-
fessor de arte não dispuser todos estes conteúdos aos alunos, quem mostrará”? 
Aliás, a justificativa de que todos os alunos têm direito aos conteúdos de todas as 
linguagens é um argumento mais comum do que se imagina. O seguinte relato de 
uma professora é bem esclarecedor:

(...) Quando eu comecei a atuar, a escola pedia pra gente articular as qua-
tro linguagens, ter uma base, pois isso está nos PCN7, nas diretrizes, em 
outros documentos. Acontece que nas diretrizes e nos PCN, a gente tem 
orientação para trabalhar as quatro linguagens de forma articulada e du-
rante muito tempo eu fiz isso, mas não articuladamente e sim, conforme 
algumas orientações dos pedagogos, que diziam: “ah, um bimestre você tra-
balha Artes Visuais, um bimestre você trabalha Música, um bimestre você 
trabalha Teatro.” 

O incrível é que o professor, mesmo vitimado pelas precárias condições 
de trabalho, quase sempre é propositivo, ou seja, embora especialista em apenas 
uma linguagem, tenta dar conta das quatro linguagens, de quebra, ainda ten-
ta articular essas áreas com a literatura, com as discussões de meio ambiente, 
degradação do espaço, etc. O que se observou é que o professor lança mão de 
todos os meios possíveis ao seu alcance, por vezes inimagináveis, para realizar tal 
desiderato. É o que nos esclarece a fala de uma aluna egressa do Curso de Licen-
ciatura em Artes Visuais:
5 - Este último foi complementado pela lei nº 11.769/2008.
6 - Tal projeto de lei poderá vir a resolver o problema da polivalência, a qual tem sido uma questão em pauta nos debates da 
área sobre formação/atuação docente. Segundo Alvarenga (2013), a ideia central do Projeto de Lei no 7.032/10, é: (1) uma 
ementa que prescreverá as linguagens artísticas específicas que deverão ser ensinadas na educação básica separadamente, a 
saber, Teatro, Música, Dança e Artes Visuais; (2) sugere-se que essas linguagens sejam aplicadas, preferencialmente, quando 
as escolas incorporarem o ensino em período integral, e a sugestão é que as disciplinas de artes sejam no contra turno; e 
(3) assim que a lei for aprovada em definitivo, as escolas terão cinco anos para se adequar. É importante ressaltar que esse 
Projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal no dia 23 de fevereiro de 2016. 
Tal aprovação marca a reta final para que a proposta seja sancionada pelo Governo Federal. 
7 - Parâmetros Curriculares Nacionais.
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“(...) Eu tentava articular as quatro linguagens, ter uma base, pois isso está 
nos PCN, nas diretrizes, em outros documentos, mesmo não tendo a for-
mação, o que eu achava totalmente errado. Por isso, hoje, estudando mais, 
lendo mais a respeito, entendendo que as diretrizes e PCN não são uma 
verdade absoluta que você tem que seguir, eu vou trabalhar da minha manei-
ra, que é com as Artes Visuais e buscando sim relações com as outras áreas, 
principalmente agora na contemporaneidade. (...) Eu não preciso trabalhar 
diretamente com essas outras linguagens que eu não tenho conhecimento. 
(...) A Música e a Dança eu já me senti um pouquinho mais afastada. Com 
uma trilha sonora, um trabalho de vídeo arte, ou cinema, eu não ficava tão 
conectada. A dança menos ainda. (...) Quando eu fui trabalhar a Dança com 
os alunos eu não me senti muito bem, senti que eu não tinha compreensão 
direito do que era aquilo para conseguir repassar. Eu tentei, tentei por causa 
de alguns pedagogos que falavam que eu era obrigada a seguir planejamen-
tos anteriores de outros professores. Falavam: “oh, nas Diretrizes está aqui, 
você tem que trabalhar todas as linguagens, tem que pensar isso, esse aqui 
é o conteúdo programático, então você tem que se basear nisso para fazer 
o teu planejamento”. Então, em alguns momentos eu aceitava isso, mas não 
totalmente; eu trabalhava mais Artes Visuais (...) Eu vou dar um direcio-
namento, um tema e eles podem trabalhar com o que já conhecem, assim 
como eu fazia quando eu ensinava Teatro, Música e Dança. Muitas vezes, o 
aluno já sabia tocar um violão, aí eu o deixava trazer e fazer apresentação 
para turma. Ou trabalhava muito bem percussão corporal, eu deixava não 
só ele apresentar como ensinar os próprios colegas. Então, eu não vou ensinar 
o que eu não sei. Eles se ensinavam e se ajudavam; era o que eu conseguia 
fazer conforme as orientações dos pedagogos. (Grifos nossos).

A professora, como se pode apreender na sua fala, tem plena consciência 
do equívoco de trabalhar com as quatro áreas, “mesmo não tendo a formação”, 
mas por conta das pressões ela tenta trabalhar com todas. Hoje, tendo em vista 
mais conhecimento, diz ter também plena consciência de que as diretrizes não 
são uma verdade absoluta, que se tem de seguir à risca. As saídas, portanto, como 
se pode depreender, são inúmeras: desde aceitar (porém, não totalmente), conti-
nuando a trabalhar mais Artes Visuais, afinal, é sua área de domínio, até deixar “o 
aluno livre”, quando se trata do trabalho com áreas que não domina. Ainda assim, 
ciente de seu papel dá um norte para o trabalho quando propõe um “tema para 
os alunos trabalharem a partir do que já conhecem”, como diz que fazia, quando 
ensinava Teatro, Música e Dança. Além disso, outra prática bem mais comum do 
que se imagina é solicitar a um aluno que “sabe” tocar um instrumento ou realizar 
os passos de um estilo de dança, por exemplo, que faça uma apresentação para a 
turma ou “ensine” os próprios colegas. 

Enfim, como exigir do professor que trabalhe com as quatro linguagens 
desconhecendo-se que, a princípio, quando licenciado, é formado para atuar em 
uma das quatro linguagens, não na arte ou nas artes em geral? Resumindo, todas 
as leis refletem modelos e compreensões distintas sobre o lugar do ensino da arte 



135 |

diante de outras disciplinas do currículo, concepções de arte e de formação do-
cente, ora polivalente, ora específica. Aliás, tomando-se a seguinte passagem dos 
PCN (2001, p.32), o discurso mantém-se pendular: ou o problema é de formação, 
considerada precária, ou de falta de consciência do professor sobre sua própria 
função ou área de conhecimento. 

O que se observa, então, é uma espécie de círculo vicioso no qual um sis-
tema extremamente precário de formação reforça o espaço pouco definido 
da área com relação às outras disciplinas do currículo. Sem uma consciência 
clara de sua função e sem uma fundamentação consistente de arte como 
área de conhecimento com conteúdos específicos, os professores não con-
seguem formular um quadro de referências conceituais e metodológicas 
para alicerçar sua ação pedagógica; não há material adequado para as aulas 
práticas, nem material didático de qualidade para dar suporte às aulas teó-
ricas. (Grifos nossos). 

As leis, como se pode perceber, de certa forma contribuem para se justi-
ficar a existência de cursos de licenciatura na área de arte e a necessidade dessa 
disciplina na Educação Básica. Temos, ainda, leis e diretrizes curriculares que 
direcionam e interferem no currículo dos cursos de graduação e atingem a disci-
plina de arte na Educação Básica, é o caso das Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) para os cursos de graduação em Artes Visuais, Música, Dança e Teatro 
separadamente; a Lei nº 11.645/2008, a Lei nº 10.436/2002 e as orientações 
sobre o uso e o ensino das tecnologias contemporâneas.

Ampliando essa análise, no que se refere à Lei nº 11.645/2008, que insti-
tui a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 
afirma-se que os conteúdos referentes a essa temática “[...] serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística 
e de literatura e história brasileiras.” (BRASIL, 2008, p. 1)8. Ora, isso nos leva a 
pensar: sim, é preciso lançar mão de uma lei para se garantir a mesma visibili-
dade e valorização à cultura, a arte e a história afro-brasileira e indígena, desti-
nadas a produção artística, cultural, histórica europeia e estadunidense, que são 
hegemônicas. E, de fato, em nosso entendimento, a Lei nº 11.645/2008 é uma 
ação afirmativa e uma forma de resistência à discriminação, desafiando-nos a 
rever a história da arte “oficial”, a ideia de uma única arte ou cultura ou de suas 
definições atemporais. Aliás, lembrando os argumentos de Canclini (1982), não 
há como abarcar máscaras africanas, instalações, livros de arte, esculturas mo-
dernistas, enfim, uma série de objetos tão diversos em uma única definição de 
arte. Conforme esclarece Canclini (1982, p.8),
8 - Anteriormente a essa lei, há a Lei no 10.639/2003. O movimento negro continua utilizando-a em separado desta 
por entender que, ao misturar as duas demandas em uma única lei, o tema da educação afro-brasileira perde a força. É 
importante ressaltar, também, que mesmo a atual LDB utilizando a palavra arte desde 1996, a Lei nº 11.645/2008 ainda 
utiliza a denominação “educação artística” para tratar da disciplina de arte na educação básica.
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 (...) ao desconectar as obras de arte das suas condições de produção e re-
cepção, podia-se imaginar que eram sempre iguais a si mesmas, que seu sen-
tido não variava ao mudar de classe social ou cultural. Essa universalidade 
abstrata nunca existiu na realidade e só alcançou certa vigência, nos últimos 
séculos, pela imposição dos padrões estéticos europeus e norte-americanos 
aos países dependentes.

Desse modo, longe de uma definição atemporal, que desconsidera as con-
dições de produção, distribuição e consumo da arte e da cultura que em cada 
sociedade constituem os significados dos bens materiais ou simbólicos, é preciso 
colocar a pergunta em termos sócio-históricos e problematizar: “o que faz de um 
objeto uma obra de arte e permite diferenciá-lo dos demais objetos”? (Canclini, 
1982, p. 10). Explicitar que a produção da arte, o que é distribuído, o que che-
ga para consumo da maioria, tudo está em relação de interdependência com o 
modelo de sociedade, submetido à lógica das relações capitalistas de produção. 
Aliás, como bem esclarece Canclini, (1984, p.8), não se pode esquecer que: 

Junto com a dominação econômica, os países imperialistas impuseram sua 
concepção estética a quase todas as culturas contemporâneas, e chegaram 
até a estendê-la ao passado: nos museus reuniram – como se se tratasse 
da mesma coisa – objetos de povos diferentes, e com aqueles de que não 
se puderam apropriar, fizeram “museus imaginários”, reproduzindo-os nas 
páginas das histórias da arte. Assim, os produtos mais diversos de todas 
as épocas foram ordenados, num único sistema, de acordo com a ótica da 
Europa burguesa. 

Nesse caso, acaba-se naturalizando a ideia de uma arte ou uma cultura, es-
quecendo-se que não existe uma única arte ou cultura, homogêneas, ao contrário, 
segundo Bosi (1992, p. 7), a admissão do caráter plural da cultura, por exemplo, 
“é um passo decisivo para compreendê-la como um ‘efeito de sentido’, resultado 
de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo e no espaço”. Sim, 
plurais, como bem resume Bosi, contudo nossa arte e cultura não são caóticas. 

Destaca-se, ainda, a Lei nº 10.436/2002 e depois, o Decreto 5.626/2005, 
que institui a obrigatoriedade do ensino de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)9 
nos cursos de licenciatura. Esta é a única lei que aponta para a obrigatoriedade 
desse ensino, especificamente nos cursos de formação inicial, que atende a um 
determinado tipo de deficiência, pois, de resto, o que se tem são orientações nor-

9 - Sobre o objetivo dessa disciplina nos cursos de licenciatura Almeida (2012, p. 40) afirma que “[...] apropriar-se efe-
tivamente da Língua de Sinais, assim como de qualquer outra língua, requer muito mais que um semestre ou mesmo um 
ano todo de curso.”. Portanto, apoderar-se de uma nova língua, ainda mais considerando a carga horária dessas discipli-
nas ofertadas pelos cursos analisados, não é o foco. Pelo contrário, essa disciplina objetiva proporcionar uma formação 
básica aos discentes, pois provavelmente quando “[...] os futuros professores e pedagogos ao se depararem com esses alunos 
(surdos) durante a trajetória profissional, não se sentirão totalmente inseguros, e saberão proceder favoravelmente nessas 
ocasiões, mesmo que não se lembrem dos sinais, saberão onde buscar recursos. (ALMEIDA, 2012, p.105).
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teadoras, sem o peso de lei. Como a prática tem comprovado, os professores têm 
contato com alunos com as mais diversas deficiências, o que torna óbvio que o 
ideal é que ao longo da graduação sejam preparados para atuarem competente-
mente. Na verdade, a realidade tem nos mostrado que a responsabilidade, quase 
sempre, recai sobre os ombros do professor, a princípio, esquecendo-se que im-
plica um esforço conjunto: do governo, da instituição escolar e da sociedade civil. 

Quanto as DCNs dos cursos de graduação Artes Visuais, seu objetivo é 
orientar a organização do curso, manifesta no Projeto Político Pedagógico (PPP) 
e que determina o perfil do formando. Nesse sentido, trata das “[...] competências 
e habilidades, os componentes curriculares, o trabalho de curso, o projeto de ini-
ciação científica, o estágio curricular supervisionado, as atividades complemen-
tares, o sistema de avaliação, além do regime acadêmico de oferta [...]” (BRASIL, 
2009, p. 1). No entanto, esse documento delega a orientação dos cursos de licen-
ciatura para as DCN da formação do professor para Educação Básica quando se 
trata dessa habilitação, assim perdendo as características da especificidade da 
formação a partir do ponto de vista da arte. Segundo Fonseca da Silva (2010, 
p. 8), as DCN dos cursos de graduação em Artes Visuais não diferenciam “[...] a 
formação artística do professor da do bacharel em Artes.” Sob essa perspectiva, 
além de não definirem e delimitarem as características da formação inicial entre 
as duas habilitações, ainda dedicam pouca atenção às licenciaturas. 

Como vemos, diante de tantos agentes reguladores, e alguns justificáveis, 
será que os cursos de licenciatura incorporam essas orientações ou exigências 
em suas matrizes curriculares? Com o objetivo de buscar respostas a esse ques-
tionamento, realizamos um levantamento dos cursos de licenciatura em Artes 
Visuais no estado do Paraná. Os dados coletados são oriundos do MEC e do site 
das Instituições de Ensino Superior (IES) e referem-se ao ano de 2013. Encontra-
mos 28 cursos e constatamos que, apesar de ter mais cursos de licenciatura (24) 
do que de bacharelado (4) nesse estado, eles não são suficientes para suprir a 
demanda de docentes formados em artes visuais para atuar na Educação Básica. 
Aliás, segundo o INEP, apenas 7,1% dos professores de arte do estado do Paraná 
são formados em Artes Visuais, sendo que a porcentagem de professores, que são 
formados nas outras três linguagens artísticas, ainda é menor. Após realizar esse 
levantamento, selecionamos oito cursos de licenciatura10 no estado do Paraná 
para verificarmos se as matrizes curriculares e as ementas das disciplinas desses 
cursos contemplavam as duas leis citadas e as orientações das DCNs no que se 
refere às Tecnologias Contemporâneas. 

Após análise documental, constatamos que a maioria das IES analisadas 
oferta o mínimo de disciplinas no que se refere a: (i) inclusão de pessoas com defi-
ciência e LIBRAS; (ii) História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e algumas não 

10 - Os critérios de seleção desses cursos foram: ter nomenclatura Artes Visuais; ser ofertado na modalidade presencial; 
ofertar habilitação em licenciatura e ser proporcionado por IES pública. 
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ofertam qualquer disciplina contemplando essas temáticas. As disciplinas sobre 
as tecnologias contemporâneas são contempladas por todas as IES analisadas. 
Verificamos que 50% dos cursos apresentam os três temas na matriz curricular, 
mesmo que seja apenas uma disciplina para cada tema, enquanto que as demais 
ofertam um ou outro, mas não todos. 

Ao verificarmos a carga horária das disciplinas que foram analisadas, ob-
servamos que as que faziam referência a História e Cultura Afro-Brasileira e In-
dígena; LIBRAS ou que abordavam a temática da Educação Especial, geralmente 
ofertavam a menor carga dentre as outras disciplinas da matriz curricular. Tal 
fato indica que possivelmente as IES colocaram a disciplina apenas em resposta 
a determinação legal. 

Outro ponto que nos chamou a atenção durante a análise das ementas das 
disciplinas refere-se ao fato de que determinadas IES apresentam uma vincula-
ção maior com o tema da educação inclusiva e com a arte afro-brasileira e indíge-
na, pois tratam essas temáticas de forma indireta em várias disciplinas, principal-
mente as ligadas à formação pedagógica. Tal fato é interessante, pois o conteúdo 
dessas temáticas não se restringe a uma disciplina específica com carga horária 
pequena, mas permeia diversos aspectos do currículo e da formação docente. No 
entanto, se a IES apresenta apenas os conteúdos das temáticas analisadas dessa 
forma, aqueles podem ficar muito superficiais. 

Do ponto de vista do currículo, o fato de alguns cursos de licenciatura em 
Artes Visuais investigados não apresentarem ou apresentarem pouquíssimas dis-
ciplinas sobre inclusão de pessoas com deficiência, história e cultura afro-brasi-
leira e indígena, indica que não estão em consonância com as políticas públicas 
educacionais, o que nos leva a concluir que o proposto na lei distancia-se da reali-
dade. Também demonstram distância das discussões atuais sobre esses assuntos, 
ou, quando os inserem, mantendo-se no limite da determinação legal, incluem 
apenas uma disciplina sobre cada tema. No entanto, o fato de muitos cursos cum-
prirem a lei, mesmo colocando apenas uma disciplina na matriz curricular, indica 
que os cursos de licenciatura em Artes Visuais do Paraná, em geral, atendem às 
orientações presentes em documentos balizadores ou nas leis. É importante res-
saltar que alguns coordenadores dos cursos, que foram objetos de análise, infor-
maram que as matrizes curriculares estão sendo revisadas, portanto, talvez esse 
quadro mude em breve. Por outro lado, verificou-se que apresentam uma gran-
de quantidade de disciplinas sobre as tecnologias contemporâneas, o que indica 
preocupação ou que os cursos estão em consonância com os avanços tecnológicos 
da contemporaneidade e com as normativas a esse respeito. 

O que se pode deduzir é que se dá pouca atenção à inserção das leis ou 
orientações norteadoras que tratam sobre a inclusão de pessoas com deficiências 
ou sobre a história da cultura afro-brasileira e indígena como meio de possibilitar 
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uma formação docente mais abrangente e diversificada, assim como muito se tem 
que avançar na compreensão da arte e da educação em arte fundadas na concep-
ção histórico-crítica. Contudo, a maioria dos cursos se preocupa com os avanços 
tecnológicos da sociedade e seus reflexos na arte. 

Pode-se considerar, em razão do exposto, que a presença ou não de discipli-
nas que abordem as três temáticas elencadas afeta a formação inicial do professor 
de Artes Visuais ou não? Como se sabe, o contato por si só, com disciplinas afins já 
contribui para que o futuro professor adquira conhecimentos básicos sobre esses 
temas, tenha acesso à bibliografia sobre o assunto e tenha alguma noção sobre o 
que poderá enfrentar na sala de aula, quando atuar. É fato, ainda, que uma discipli-
na ou mais abordando essas temáticas pode não ser suficiente, tendo em vista que 
uma formação inicial ampla pode e deve oportunizar o contato prévio com esses 
temas, assim como fornecer os conhecimentos fundamentais exigidos na forma da 
lei, nas diretrizes curriculares nacionais e em outros documentos norteadores.

Outros aprofundamentos e novas pesquisas são fundamentais ao aluno, 
não só porque é algo previsto em lei, mas em razão das necessidades reais da 
Educação Básica. No exame final dessa questão pode-se questionar por fim: quais 
os reflexos dessa formação inicial na atuação docente dos egressos dos cursos de 
licenciatura em Artes Visuais?

3. Conclusão: as relações entre o proposto na lei e a atuação do professor

Cruzando-se o proposto na lei e a atuação do professor, conforme entrevis-
tas, observa-se que ainda enfrentamos o discurso ideológico de que a saída deste 
círculo vicioso em que estamos inseridos está na nossa tomada de consciência. 
Esquece-se, entretanto, que os problemas que o professor enfrenta não se restrin-
gem a uma questão pura e simples de consciência ou de formação, mas envolvem 
também questões salariais, condições de trabalho, etc., o que nos leva a destacar, 
por último, que as políticas educacionais devem ser traduzidas em condições ma-
teriais como se descreve no Currículo Básico de Curitiba (1988, p. 25): “prédios 
escolares em boas condições, material didático, bibliotecas bem aparelhadas, sa-
lários dignos, aperfeiçoamento profissional constante, conteúdos e métodos cur-
riculares significativos e relevantes para a clientela atendida”. Pode-se concluir, 
então, que todos os problemas, sem exceção, só podem ser compreendidos “sem 
se menosprezar os aspectos políticos que determinam, em última instância, a 
execução das políticas educacionais”. Esses discursos ocultam os porquês da pre-
cariedade das condições de trabalho da escola, além de promover “a desunião entre 
os sujeitos, da comunidade escolar, colocando falsamente como opositores entre si os 
professores, os pais os alunos, os quais têm, na verdade, um mesmo e único objetivo: 
a qualidade do ensino da escola pública” (KLEIN, 2000, p. 21). Para tanto, na con-
tramão do que os PCN nos querem fazer crer, conforme Klein (2000, p.21) esclarece,
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(...) é fundamental que as pessoas que integram a comunidade escolar se 
reconheçam como sujeitos da mesma classe social, igualmente vitimados 
pelos mecanismos de exclusão inerentes ao sistema de organização social 
contemporâneo que são, em última análise, os verdadeiros responsáveis pe-
las limitações e dificuldades de cada um, e se aliem na luta pela conquista 
das melhorias que possam garantir a qualidade do ensino. 

Assim, ao contrário dos discursos que culpam o professor ou sua incons-
ciência como a causa dos males que aflige a educação em arte, é vital por às claras 
a dinâmica da escola, um espaço com suas contradições, intimamente ligado ao 
espaço maior: o social evidenciando que a crise não é privilégio da educação. Nin-
guém, incluindo-se o professor, existe à margem das relações sociais de produção 
da existência, pois, como nos esclarece Marx: “Os homens fazem sua própria his-
tória, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua esco-
lha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas 
pelo passado.” (MARX, 1989, p. 21). Por isso, no que se refere especificamente à 
formação do professor de arte, coloca-se como fundamental o acesso ao conhe-
cimento efetivo sobre a história, a teoria da Arte, o domínio técnico ampliado 
dos meios e processos artísticos, a vivência e experimentação estética, articulada-
mente ao conhecimento das políticas públicas, no que diz respeito especialmente 
ao ensino da arte; por fim, uma fundamentação pedagógica articulada à específi-
ca, evidentemente, envoltas na perspectiva histórica e crítica. 
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9. ALTERAÇÕES CURRICULARES DO CURSO DE LICENCIATU-
RA EM ARTES VISUAIS: ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA

Vera Lúcia Penzo Fernandes1

RESUMO

Quais as motivações e os impactos das alterações curriculares em cursos de formação ini-
cial de professores de artes visuais? Tal questão emana e aborda situações que constituíram a estru-
tura curricular do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, de 2010 e 2014. Por meio de análise documental apresentamos uma análise das motivações 
e dos impactos das alterações no projeto pedagógico do curso, sobretudo no que se refere inclusão 
e exclusão de disciplinas e o perfil de formação. O resultado da análise aponta para questões como: 
a interferência das políticas educacionais para formação de professores e das diretrizes curriculares 
para os cursos de graduação em artes visuais; participação do corpo docente na proposição das alte-
rações curriculares; definição do perfil de formação; revisão das bases epistemológicas da proposta 
curricular. Observamos que as alterações curriculares evidenciam a forma impositiva das políticas 
educacionais, mas por outro lado podem contribuir para a ampliação da consciência sobre o que 
significa a formação de professores e o trabalho pedagógico do professor de artes visuais. 

Palavras-chave: artes visuais; formação de professores; currículo.

1. Introdução 

Neste texto apresentamos uma análise das duas últimas alterações curricu-
lares, implantadas a partir de 2010 e de 2014, do curso de licenciatura em artes 
visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o objetivo de 
identificar o que determinou as alterações curriculares e quais foram as principais 
mudanças na estrutura curricular. Temos como principal questionamento: Quais 
as motivações e os impactos das alterações curriculares do curso de artes visuais? 

Partimos do pressuposto de que o currículo é historicamente configurado, 
sedimentado dentro de uma determinada trama cultural, política e social; carre-
ga valores e pressupostos que precisam ser decifrados. Como construção social, 
está presente no sistema educativo e, assim sendo,

[...] requer prestar atenção às práticas políticas e administrativas que se ex-
pressam em seu desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, 

1 - vera.penzo@ufms.br. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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materiais, dotação de professorado, à bagagem de idéias e significado que 
lhe dão forma e que o modelam em sucessivos passos de transformação 
(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 21).

A partir destes pressupostos optamos em realizar a descrição do processo 
que definiu as últimas alterações curriculares do curso de artes visuais, destacan-
do aspectos institucionais e legais que as identificam, as determinam e as consti-
tuem. Entendendo que as alterações curriculares tanto podem representar uma 
simples adequação de carga horária, como podem representar a concepção sobre 
arte e ensino de arte, além de indicar os avanços e a intencionalidade do processo 
de formação de professores.

Dentro dos limites dos objetivos e questionamentos estabelecidos para a 
escrita deste texto, apresentaremos um breve histórico do curso de licenciatura 
em artes visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para 
então discorrer sobre as duas últimas alterações curriculares. 

 2. O curso de artes visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O curso de artes visuais foi criado em 1981. Inicialmente recebia a nomen-
clatura Educação artística, com habilitação em artes plásticas2, com duração de 
4 anos. Sua criação foi solicitada pela Secretaria de Educação do Estado de Mato 
Grosso do Sul, devido à necessidade de formação de professores para ministrar 
aulas na disciplina educação artística, criada pela lei 5692 (BRASIL, 1971). A exis-
tência do curso representava a possibilidade de melhoria no ensino de arte nas 
escolas de educação básica. 

O recém-criado curso, assim como ocorria em todo território brasileiro, 
tinha característica polivalente, ou seja, formava professores para ministrar con-
teúdos teóricos e práticos de artes plásticas, teatro, música e desenho na edu-
cação básica. Na primeira estrutura curricular do curso constavam as seguintes 
disciplinas, por semestre e carga horária: no 1º semestre – educação física I, 30h, 
estética I, 45h, expressão dramática I, 60h, fundamentos da expressão e comuni-
cação humanas I, 45h, história da arte I, 45h, língua portuguesa I, 60h, métodos 
e técnicas de pesquisa, 60h, e, percepção e expressão vocal I, 45h; no 2º semestre 
– educação física II, 30h, estética II, 45h, expressão dramática II, 60h; expres-
são em superfície I, 60h, história da arte II, 45h, fundamentos da expressão e 
comunicação humanas II, 45h, história da arte II, 45, língua portuguesa II, 60h, 
e, percepção e expressão vocal II, 45h; no 3º semestre – desenho artístico I, 45h, 
estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau, 45h, expressão dramática III, 
75h; expressão em superfície II, 75h, folclore brasileiro I, 45h, laboratório de mú-
2 - No ano de 1981 teve início, também, o curso de licenciatura em Educação Artística, com habilitação em desenho. 
Esse curso foi extinto em 1991, no mesmo ano em que foi criado o curso de Bacharelado em Educação Artística, com 
habilitação em artes plásticas. 
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sica I, 45h, psicologia da educação I, 75h; no 4º semestre – desenho artístico II, 
60h, desenho geométrico I, 60h, didática I, 60h, estudo dos problemas brasileiro 
I, 30h, expressão em volume I, 60h, folclore brasileiro, 60h, laboratório de mú-
sica II, 60h; no 5º semestre – desenho geométrico II, 60h, estudo dos problemas 
brasileiro II, 30h, expressão em volume II, 75h, prática de ensino de educação ar-
tística, 75h, técnicas artesanais, 75h, técnicas industriais I, 75h; no 6º semestre – 
cerâmica I, 45h, educação física III, 30h, estrutura e funcionamento do ensino de 
2º grau, 45h, evolução das artes visuais I, 60h, psicologia da arte e da forma, 60h, 
psicologia da educação II, 60h, tapeçaria, 60h; no 7º semestre – didática II, 45h, 
fundamentos da linguagem visual I, 60h, técnica e expressão em comunicação 
visual II (programação visual), 60h, técnica e expressão em comunicação visual 
III (artes gráficas), 60h, técnica e expressão em comunicação visual IV (história 
em quadrinhos), 60h; no 8º semestre – educação física IV, 30h, fundamentos 
da linguagem visual II, 60h, prática de ensino de educação artística (sob a forma 
de estágio supervisionado), 60h, teatro de bonecos, 60h, técnica e expressão em 
comunicação visual V (recursos audiovisuais), 60h, técnica e expressão em comu-
nicação visual VII (teoria e técnica de pintura), 60h.

Nos seus 34 anos de existência o curso passou por 20 alterações curricula-
res, apresentando variações a partir dessa primeira estrutura curricular, como a 
inclusão e exclusão de disciplinas optativas ou obrigatórias, a inclusão ou exclu-
são de pré-requisitos, o aumento ou diminuição de carga horária de disciplinas, o 
aumento ou diminuição da carga horária do curso, a revisão da ementa e biblio-
grafia, a inserção ou exclusão de bibliografia, entre outros. 

A descrição dessas alterações, não é objeto de nosso estudo, mas a título 
de compreensão das mudanças ocorridas, destacamos a mudança efetivada em 
1997, quando o curso passou a receber a denominação artes visuais, com habili-
tação em artes plásticas, com as seguintes disciplinas, por ano e carga horária: 1º 
ano - análise e exercício de técnicas e materiais expressivos, 108h, artes cênicas, 
72h, comunicação e expressão, 54h, estética e história da arte I, 72h, expressão 
musical, 72h, expressão plástica e gráfica, 108h, fundamentos da expressão e co-
municação humanas, 72h; fundamentos do desenho, 108h; introdução à metodo-
logia científica, 54h, psicologia da arte e da forma, 54h (optativa); 2º ano – arte-
-educação, 72h, desenho, 108h, escultura, 108h, estética e história da arte II, 72h, 
evolução das artes visuais, 54h, folclore brasileiro, 72h, fundamentos da lingua-
gem visual, 108h, música aplicada à educação, 54h, programação visual gráfica, 
108h, psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, 72h, teatro aplicado à 
educação, 54h; no 3º ano – arte brasileira, 72h, cerâmica, 108h, educação física, 
72h, estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio, 72h, folclore 
aplicado à educação, 54h, fundamentos de didática, 72h, gravura, 108h, oficina 
de criação artística, 54h, pintura, 108h; no 4º ano – desenho artístico, 54h, fo-
tografia, 72h (optativa), história em quadrinhos, 54h, oficina de fios e fibras, 54h 
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(optativa), prática de ensino em educação artística no ensino fundamental e mé-
dio,180h, recursos audiovisuais, 72h.

Não nos deteremos a discorrer sobre as nuances que definiram as altera-
ções curriculares de 1997, nem mesmo as alterações ocorridas nos anos seguin-
tes, vez que isso implicaria em realizar uma descrição bastante minuciosa, por 
exemplo, sobre o processo de definição de ementas, bibliografias e carga horária 
em relação com as características do corpo docente, com as questões institucio-
nais, com a legislação vigente no período, entre outras tantas questões. Mas, as 
apesar da mudança do nome do curso para artes visuais, observamos que a alte-
ração curricular de 1997 manteve um caráter polivalente, embora estive alinhada 
às discussões sobre a qualidade do ensino de arte e à especialização do conheci-
mento na formação de professores. Neste período, discutia-se a baixa qualidade 
do ensino de arte nas escolas, vez que um mesmo professor não conseguia desen-
volver com qualidade os ensinamentos sobre as diversas manifestações artísticas. 
A mobilização política dos arte-educadores foi determinante para o início da der-
rubada da polivalência e também para a obrigatoriedade da arte na escola, con-
forme consta no artigo da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/1996. Neste 
contexto, é relevante destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte 
(PCN) também apontaram para a divisão dos conhecimentos artísticos, em artes 
visuais, teatro, dança e música (BRASIL, 1997, 1998).

As estruturas curriculares, acima apresentadas, nos indicam o teor das 
mudanças ocorridas nos primeiros 16 anos do curso, como por exemplo: a ma-
nutenção do desenho geométrico como conteúdo; a presença da polivalência no 
ensino de arte em cursos de formação de professores; o entendimento da arte 
como expressão; a relação da arte com o artesanato; a preocupação com as bases 
psicológicas e culturais da arte e seu ensino; o aumento das disciplinas voltadas 
para as artes plásticas; a continuidade das disciplinas de formação pedagógica e 
a inserção de uma carga horária maior para a prática de ensino, sob a forma de 
estágio; entre outros. Essa primeira análise, embora rápida, além de indicar os 
caminhos trilhados pelo curso, nos ajudarão a compreender as dimensões das 
duas últimas alterações curriculares: a de 2010 e a de 2014. 

3. As alterações curriculares do curso de artes visuais implantadas a partir de 
2010 e a partir de 2014

Enfocamos nossos estudos nas alterações curriculares implantadas a partir de 
2010 e de 2014 por que elas apresentam questões relativas às políticas educacionais 
vigentes, bem com o contexto das discussões sobre a formação de professores em 
seu próprio movimento constitutivo, a partir da singularidade da experiência vivida. 

É importante destacar que, em princípio, pelas normas institucionais da 
UFMS, a exemplo do que ocorre como outras universidades brasileiras, as altera-
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ções curriculares devem ser objeto de deliberação do colegiado de curso3, tendo 
como base as propostas discutidas ou encaminhadas pelo Núcleo Docente Estru-
turante (NDE) 4. Mas, devido a uma prática consolidada e já tradicional do corpo 
docente do curso, das decisões sobre as alterações curriculares todos participam e 
contribuem. Desta maneira, as discussões para as alterações curriculares tiveram 
início em reuniões do colegiado de curso e do NDE, se desdobraram em reuniões 
de áreas (práticas artísticas, teoria da arte, ensino de arte, arte e tecnologia) ou 
em reuniões de estudo (trabalho de conclusão de curso, atividades complemen-
tares, estágio obrigatório), para então retornar à instância do colegiado de curso, 
em reuniões ampliadas para consolidação e aprovação final das alterações. Tam-
bém, contribuiu para o andamento dos trabalhos as reuniões realizadas com os 
acadêmicos, para levantar suas expectativas e opiniões e os apontamentos feitos 
pela comissão de avaliação in loco, enviada pelo Ministério da Educação5. As dis-
cussões abrangeram um período de 3 a 7 meses.

Observamos que as discussões foram realizadas no ano anterior à implan-
tação das alterações curriculares, depois foram objeto de apreciação e aprovação 
no colegiado de curso e em órgãos colegiados superiores. Assim, as alterações 
foram discutidas em 2009 e implantadas a partir de 2010, e, as alterações discu-
tidas em 2013 foram implantadas a partir de 2014. 

Um fator que ampliou as dimensões das alterações curriculares foi a preo-
cupação com os rumos que o curso tomaria, considerando a entrada de quatro 
novos professores, em 2009 e 2010, e a previsão da aposentadoria de pelo menos 
seis professores, no período de 2009 a 2015. Além disso, no mesmo período, te-
ríamos cinco professores substitutos nos lugares de três professores efetivos afas-
tados para doutoramento e dois com licença para tratar de saúde. Desta maneira, 
em 2015, dos dezesseis professores efetivos, apenas quatro professores estariam 
ministrando aulas no curso há mais de seis anos.

As alterações curriculares que estavam em curso assumiram, então, uma 
posição estratégica, principalmente para que o acompanhamento do projeto pe-
dagógico do curso fosse viável e para que o perfil dos professores ingressantes, 
por meio de concurso público, fosse definido. Mas, sobretudo para que o proces-
so de troca de professores não implicasse na queda da qualidade do curso e não 
houvesse prejuízo aos discentes. 

3 - O Colegiado de curso deve ser composto de no mínimo cinco professores efetivos e por um representante discen-
te, tendo caráter deliberativo.
4 - O NDE deve ser composto por no mínimo cinco professores que ministram aulas no curso, sendo que um deles deve ter 
acompanhado o projeto pedagógico do curso desde a sua implantação. O objetivo do NDE consiste em atuar no processo 
de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.
5 - Em 2011 o curso de recebeu a avaliação in loco e foi avaliado com a nota 4, numa escala de cinco. A comissão de 
avaliação apontou para a necessidade de atender as prerrogativas legais sobre a inserção da disciplina estudo de libras 
como obrigatória, o incentivo a sustentabilidade, o respeito à diversidade étnico-racial, a necessidade de incentivar a 
pesquisa, atualizar a bibliografia do curso, entre outros.
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Mas, as mudanças do corpo docente por si só definiram a necessidade de rea-
lizar as alterações curriculares? Na verdade, não. De fato, este foi um fator que incre-
mentou, que ampliou as dimensões das alterações curriculares que estavam sendo 
solicitadas, pelos órgãos superiores, aos cursos de graduação de toda a UFMS. 

A alteração curricular implantada a partir de 2010 teve início em 2009, 
quando a UFMS promoveu a mudança do regime seriado para o regime de crédi-
tos6. Essa mudança visava à flexibilidade na oferta das disciplinas, que passariam 
a ser contadas como créditos, com oferta semestral. Também se considerava a 
possibilidade de que os acadêmicos pudessem escolher as disciplinas, de acordo 
com suas necessidades e perspectivas de atuação na futura profissão. 

Outra questão, entremeada na proposta institucional, consistia na tentati-
va de regularizar a carga horária para integralização do curso que até então era 
contada em horas-aula de 50 minutos horas e não em horas (60 minutos), assim 
os cursos deveriam aumentar em 20% a carga horária dos cursos de graduação. 
A justificativa estava na interpretação das normas para a duração e carga horária 
dos cursos de licenciatura7 e das diretrizes curriculares nacionais para a formação 
de professores da educação básica8.

No curso de artes visuais, o corpo docente discutiu, ainda que de maneira 
tímida, a necessidade de atender as prerrogativas das diretrizes curriculares na-
cionais do curso de graduação em artes visuais9. Isso representou: uma nova for-
ma de organização das práticas de ensino, que passaram a não ter pré-requisitos, 
com conteúdos articulados entre si, mas sem haver hierarquia entre eles; maior 
ênfase nas metodologias de ensino de artes visuais; articulação entre formação 
específica do em artes visuais e formação pedagógica; e nos trabalhos de conclu-
são de curso, com a delimitação sobre a relação entre arte e ensino de arte.

Nesta estrutura curricular foi inserida a disciplina obrigatória Estudos de 
Libras10 e excluída a disciplina técnicas artesanais, vez que não haveria profes-
sor para ministrá-la. Além disso, a discussão sobre os conhecimentos necessários 
aos futuros professores levantou a necessidade de favorecer que o acadêmico da 
licenciatura em artes visuais cursasse disciplinas optativas em outros cursos da 
UFMS e aprofundasse estudos em poéticas artísticas de seu interesse, conforme 
a oferta e a garantia de vagas nas disciplinas: oficina de desenho I e II; oficina de 
gravura I e II; oficina de cerâmica I e II; oficina de pintura I e II; oficina de escul-

6 - Resolução n° 214/2009, Conselho de Ensino de Graduação (COEG), que aprova o regulamento do sistema semestral de 
matrícula por disciplina dos cursos de graduação, presenciais, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
7 - Resolução nº 02/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que institui a duração e carga horária dos cursos 
de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.
8 - Resolução nº 01/2002 do CNE, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da 
educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
9 - Resolução nº 01/2009 do CNE, que aprova as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em artes visuais.
10 - Decreto n° 5626/2005 do CNE, que Regulamenta a lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e o art. 18 da lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
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tura I e II; oficina de fotografia I e II; oficina de vídeo I e II; oficina de poéticas 
digitais I e II – até então estas disciplinas eram ofertadas apenas aos acadêmicos 
do curso de bacharelado em artes visuais. 

A alteração curricular que ocorreu em 2014 teve início em 2013, quando 
os órgãos superiores da UFMS deliberaram sobre a mudança da carga horária 
das disciplinas11. Neste caso, os cursos de graduação deveriam reduzir em 20% a 
sua carga horária, passando as suas disciplinas a ter a carga horária definida em 
horas e não em hora-aula. 

A preocupação em atender as exigências legais também determinou a exis-
tência das alterações curriculares de 2014, impactando: na revisão das ementas 
de algumas disciplinas que pudessem inserir as questões de sustentabilidade e 
de cuidados como meio ambiente12; na criação da disciplina obrigatória educação 
das relações étnico-raciais, que englobasse conhecimentos sobre cultura e arte 
africana13 e indígena, sendo que a inserção desta disciplina implicou em mudan-
ças na ementa das disciplinas fundamentos da cultura e cultura brasileira I e II; 
inserção das disciplinas obrigatórias fotografia e vídeo, considerando a relação 
entre arte e tecnologia e novas demandas para o professor em sala de aula, ante o 
uso de recursos tecnológicos digitais. 

No caso do curso de artes visuais havia, ainda, a necessidade de aprofun-
dar a compreensão sobre as prerrogativas das diretrizes curriculares nacionais 
do curso de graduação em artes visuais14, buscando uma vinculação com as novas 
demandas para a formação de professores. Conforme consta no Projeto Pedagó-
gico do Curso de Artes Visuais – licenciatura (PPCAV):

A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Artes Visuais – conforme a Res. n° 1 de 16 de janeiro de 2009 do CNE/
CES – houve a necessidade de atualização do projeto pedagógico, adequan-
do-o de maneira mais ampla ao incentivo à pesquisa artística, científica e 
tecnológica, como uma condição à atividade de ensino e uma necessidade 
social e cultural (UFMS, 2013, p. 3).

A discussão e os estudos destas diretrizes contribuíram para a revisão do 
perfil de formação, das disciplinas ofertadas e do regulamento do trabalho de 
conclusão de curso, de estágio obrigatório e atividades complementares. No que 

11 - Resolução nº 269 de 01 de agosto de 2013/COEG, que aprova o regulamento geral dos cursos de graduação presen-
ciais da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
12 - Conforme os termos da lei no 9.795/1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a política nacional de 
educação ambiental.
13 - Resolução no 01 de 2004 do CNE, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações ét-
nico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, em conformidade com a lei nº 10.639/2003 
e 11.645/2008 - lei de história da África e cultura afro-brasileira. 
14 - Resolução nº 01/2009 do CNE, que aprova as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em artes visuais.
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se refere ao perfil de formação observou-se questões específicas sobre a sua rela-
ção com a formação de professores, como: a necessidade de superar a concepção 
de arte como expressão e a inserção da discussão sobre arte contemporânea; a 
superação da fragmentação e a fragilidade sobre os conhecimentos específicos de 
artes visuais, na busca por uma visão sobre a interrelação dos conteúdos, numa 
perspectiva quase interdisciplinar; a necessidade de promover a articulação entre 
os conhecimentos de artes visuais e os conhecimentos de formação pedagógica. 

Dentre estas questões uma das mais discutidas pelo corpo docente foi a 
superação da importância dada à expressão no ensino de arte. Sabemos que au-
tores como Lowenfeld e Brittain, desde os anos 1970, têm contribuído para as 
discussões sobre o desenvolvimento da capacidade criadora, influenciando a li-
vre-expressão no ensino de arte. Para eles,

Um sistema educacional bem equilibrado, em que o desenvolvimento do ser 
total é realçado, o pensamento, o sentimento e a percepção do indivíduo de-
vem ser igualmente desenvolvidos, a fim de que possa desabrochar toda a sua 
capacidade criadora em potencial (LOWENFELD; BRITTAIN, 1977, p. 18).

São fundamentais a autoindentificação com a experiência revelada e com 
o material artístico utilizado e a autoexpressão, que permite que a criança tenha 
mais confiança em si mesma. Quanto mais a criança estiver livre de interferên-
cias exteriores, mais irá se expressar e maior será a sua conscientização e sensi-
bilidade. Esses princípios têm base na visão expressionista moderna e também 
interferiram na definição dos caminhos da formação de professores. Mas, a partir 
dos anos 1980 observa-se uma tendência em considerar a criatividade como um 
fenômeno sociocultural, cujo enfoque é sistêmico (ALENCAR; FLEITH, 2003). 

O corpo docente discutia, então, a necessidade de promover a relação teoria 
e prática, a valorização da fundamentação histórica e cultural dos conhecimentos 
artísticos e culturais, de maneira que o acadêmico tivesse progressiva autonomia 
para a criação artística e para a docência. Contribuem para essa afirmação o en-
tendimento de que 

La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con 
la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el hombre, porque 
esta experiencia es el material con el que erige sus edificios la fantasía. 
Cuanto más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del 
que dispone esa imaginación. Por eso, la imaginación del niño es más pobre 
que la del adulto, por ser menor su experiencia (VIGOTSKIY, 1987, p. 17). 

Com base nestes princípios e dialogando com as prerrogativas das diretri-
zes nacionais, foram definidas três etapas de formação:
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1. Nível básico: estudos de fundamentação teórica e prática relativa ao de-
senvolvimento da percepção visual, dos aspectos da cultura e da teoria da 
arte, bem como a noções básicas sobre o ensino de artes visuais.
2. Nível de desenvolvimento: estudos teóricos e práticos das linguagens 
artísticas e dos processos de ensino e aprendizagem em artes visuais, que 
promovam a formação do professor de artes visuais. 
3. Nível de aprofundamento: estudos teóricos e práticos avançados no con-
texto artístico e didático para o desenvolvimento do trabalho de conclusão 
de curso (UFMS, 2013, p. 9).

O perfil de formação definiu as bases para a estruturação curricular, apon-
tando os caminhos para organização e agrupamento das disciplinas em quatro 
grupos, elencadas como 

específicas sobre artes visuais necessárias à formação do licenciado – con-
teúdo de formação específica; específicas para a formação didática e pe-
dagógica do licenciado – conteúdo de formação pedagógica; específicas 
para compreensão das práticas pedagógicas em artes visuais – conteúdo 
de dimensão prática; complementação à construção do conhecimento do 
licenciado – conteúdo complementar (UFMS, 2013, p.11).

A definição deste perfil de formação e organização dos conteúdos estabeleceu 
os parâmetros para a revisão da estrutura curricular, indicando a pertinência das 
disciplinas, bem como as que deveriam ser excluídas ou mantidas. A permanência 
das disciplinas foi definida pela relação direta com os conhecimentos específicos 
em artes visuais, considerando-se também o perfil do corpo docente. Assim, a dis-
ciplina fundamento do desenho I e II foi excluída, vez que sua ementa apresentava 
conteúdos de geometria descritiva. Optou-se por fazer a exclusão das disciplinas 
que tinham um caráter mais expressivo, como expressão plástica e gráfica bidimen-
sional, expressão plástica tridimensional, pesquisa de materiais expressivos I e II. 

Assim, a estrutura curricular de 2013 contem as seguintes disciplinas obri-
gatórias, por semestre e carga horária: arte brasileira I e II; arte e linguagem I e 
II; estética e teoria da arte I e II; cerâmica I e II; desenho artístico I, II, III, VI e 
V; escultura I; gravura I; pintura I e II; vídeo; fotografia; fundamentos da lingua-
gem visual I e II; história da arte I, II, III e IV; fundamentos da cultura e cultura 
brasileira I e II. As optativas: gravura II; fundamentos do desenho e da imagem 
digital; escultura II; desenho digital I e II; oficina de arte digital I e II; oficina de 
cerâmica I e II; oficina de desenho I e II; oficina de escultura I e II; oficina de fo-
tografia I e II; oficina de gravura I e II; oficina de pintura I e II; oficina de vídeo I 
e II. As disciplinas de formação pedagógica: educação das relações étnico-raciais; 
educação especial; estudo de libras; estágio obrigatório I, II e III; fundamentos de 
didática; história do ensino de arte; multimídia na educação; políticas educacio-
nais; prática de ensino de artes visuais I, II, III e VI; prática de ensino em poéticas 
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contemporâneas; psicologia e educação; seminário de práticas de ensino de artes 
visuais; práticas de pesquisa no ensino de artes visuais; trabalho de conclusão de 
curso I e II.

4. Os impactos das alterações curriculares

O caso específico destas duas últimas alterações curriculares nos chamam 
atenção especial, pois por um lado representaram ajustes institucionais para o 
fomento à flexibilidade no sistema semestral de matrícula e o regime de aprovei-
tamento de créditos, na tentativa de dialogar com outras instituições de ensino 
superior, além de consolidar formas específicas de interpretações sobre adequa-
ções às exigências legais. Por outro lado representaram, para o curso de artes 
visuais, uma efetiva ruptura com os aspectos polivalentes do ensino de arte, a 
superação da visão artesanal em detrimento da arte e da tecnologia e definição de 
uma efetiva proposta de formação de professores. 

Concordamos com Catani et al (2001, p. 74), quando este afirma que as 
mudanças curriculares seguem alguns princípios norteadores, como: “a) flexibi-
lidade na organização curricular; b) dinamicidade do currículo; c) adaptação às 
demandas do mercado de trabalho; d) integração entre graduação e pós-gradua-
ção; e) ênfase na formação geral; f ) definição e desenvolvimento de competências 
e habilidades gerais”

No caso das alterações curriculares em estudo, a relação entre graduação 
e pós-graduação ainda apresentam fragilidades, vez que não existe a pós-gra-
duação na área. Já a questão das habilidades e competências ainda que constem 
como elementos indicados no PPCAV, assumem um caráter secundário.

O resultado da análise aponta para questões como: 1) a interferência das 
políticas educacionais para formação de professores e das diretrizes curriculares 
para os cursos de graduação em artes visuais na definição de conteúdos progra-
máticos e na inserção de novas disciplinas, como um fator decisivo para o sucesso 
na avaliação do curso e para a inserção no mercado de trabalho; 2) Participa-
ção do corpo docente na proposição das alterações curriculares, neste caso os 
avanços na proposição e na efetivação das alterações curriculares tornam-se mais 
significativos quando o corpo docente participa ativamente na tomada das deci-
sões, embora que as alterações possam ser vistas por alguns docentes “como uma 
ameaça às suas crenças, valores, opções políticas, práticas didático-pedagógicas 
etc [...] e, ainda, um contingente que vislumbra nesse processo um reducionismo 
da função da educação superior, particularmente, a universitária” (CATANI et 
al, 2001, p. 76); 3) Definição do perfil de formação, como elemento definidor dos 
conteúdos e da forma de organização da estrutura curricular; 4) Revisão das ba-
ses epistemológicas da proposta curricular, no sentido de apontar a relação entre 
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arte e pesquisa, a articulação entre teoria e prática e as concepções sobre as artes 
visuais e seu ensino.

A unidade teoria e prática é uma estratégia do trabalho docente que, se-
gundo Rays (2005, p. 40) permite uma “objetivação pedagógica que resiste às 
determinações das relações de dominação surge do fluxo do agir, referendada 
pela assimilação crítica dos ambientes sociais e dos ambientes pedagógicos”.

Segundo o autor, a categoria criticidade-criatividade é inerente ao processo co-
nectivo, sendo acionada em sua totalidade para a eliminação do fantasma do dualismo 
entre teoria e prática, na organização e no processamento do trabalho pedagógico.

Este é, possivelmente, o desafio que se apresenta ao professor na orga-
nização do seu trabalho: a passagem de uma postura crítica para uma postura 
criativa, na construção de propostas pedagógicas alternativas, que consigam ir ao 
encontro das determinações políticas e curriculares e que atendam a um projeto 
pedagógico de transformação e de desenvolvimento na escola.

Por fim, destacamos que as alterações foram forjadas no âmbito da parti-
cipação ativa e comprometida do corpo docente, num processo que envolveu re-
flexões sobre as artes visuais e sobre a formação de professores e que determinou 
profundas mudanças no perfil de formação e da estrutura curricular. As alterações 
curriculares evidenciam a forma impositiva das políticas educacionais, mas por ou-
tro lado podem contribuir para a ampliação da consciência sobre o que significa a 
formação de professores e o trabalho pedagógico do professor de artes visuais.

Entendemos que os nossos escritos assumiram um caráter muito mais des-
critivo e informativo de um processo, do que propriamente um caráter analítico 
(conforme inicialmente pretendíamos), no entanto, evidencia o conjunto de tra-
mas, polêmicas, contradições existem na formação de professores de artes visuais. 
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10. A RESPONSABILIDADE DA ARTE-EDUCAÇÃO COM O MES-
MO, O OUTRO E O DIFERENTE 

Sissa Aneleh Batista de Assis1

RESUMO

Este artigo apresenta breves reflexões sobre a arte-educação envolvendo o contexto da 
América Latina, as relações com o gênero feminino e com a diversidade na escola. Visa incursões em 
múltiplos saberes para abordar o tema, para tal se serve de pensamentos de educadores, filósofos 
e sociólogos. A fim de discutir concepções subjetivas, educacionais, sociais e comportamentais em 
voga na formação docente e no ensino da arte.

Palavras-chave: Arte-educação; cultura; identidade; mulheres artistas.

1. O Começo

Este artigo se propõe a refletir sobre a relação de arte-educadores e arte-
-educadoras com três elementos da sociedade denominados neste texto como o 
Mesmo, o Outro e o Diferente. O Mesmo será discutido como o ensino acrítico 
que limitam as alunas e os alunos a apenas conhecerem a arte européia e norte-
-americana como o único modelo de arte, belo, bem e verdade a ser seguido uni-
versalmente. O Outro apresentará questões do gênero feminino e o surgimento 
de novas expressões de identidade feminina reproduzidas pelo olhar da mulher 
artista. O Diferente irá expor questionamentos e reflexões acerca da diversidade 
para incentivar uma prática de ensino preparada para lidar com tais assuntos, 
gerando uma indispensável oportunidade para o desenvolvimento crítico e social 
dos docentes em arte.

Naturalmente, a diversidade também contribui para o desenvolvimento 
da sociedade em sua totalidade. Assim, este artigo versará sobre similares por 
natureza e condição humana, porém estranhos entre si perante uma força em 
constante desequilíbrio que dividi os humanos, os países e o planeta. Entretan-
to, tal permanente desequilíbrio precisa ser compreendido, por conseguinte para 
ser erradicado. Nestas poucas páginas vão doses de reflexões para educadoras e 
educadores, buscadas em diversas fontes do saber e misturadas para compor um 
único pensamento. O arte-educador e a arte-educadora são convidados a serem 
os protagonistas que contribuirão para extirpar a história da indiferença, da ex-
clusão e da perpetuação do poder opressor que atuam na educação brasileira em 
todos os níveis. Aqui se apresentará uma breve discussão acerca
1 - Doutoranda em Artes. Universidade de Brasília - UnB. sissadeassis@yahoo.com.br
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do Mesmo, do Outro e do Diferente. Ainda ínfima nesse universo de pen-
samento acerca da necessidade da urgente emancipação da educação brasileira. 
Todavia, pensaremos a emancipação como uma potência.

 2. O mesmo

Sê plural como o universo!2

Fernando Pessoa.

Desde o século antecedente, podemos conferir o benéfico e necessário mo-
vimento de descolonização e liberação mental que vem ocorrendo na América 
Latina ao valorizar a diversidade cultural e étnica de seu próprio continente. A 
valorização nacional de cada país chamou a atenção do resto do mundo para o 
valor cultural e humano latino-americano. Tal despertar tornou-se vital para a 
construção de uma história particularizada, distanciada do colonialismo limi-
tador, vertendo para a construção de uma nova tradição cultural e artística em 
nosso continente. A partir daí, um novo modelo de valores para o belo, o bem e a 
verdade estavam surgindo. Mas agora do outro lado, do lado de cá.

Segundo o teórico jamaicano Stuart Hall (1932-2014), pode-se considerar 
esse movimento como um ato defensivo de recuperar o tempo perdido, restaurar 
identidades passadas, reavivar a história da própria cultura nacional. Hall vai 
mais além e afirma que esse retorno oculta uma luta para mobilizar as ‘pessoas’ 
para que purifiquem suas fileiras, para que expulsem os ‘outros’ que ameaçam 
sua identidade e para que se preparem para uma nova marcha para frente (HALL, 
2006: 56, aspas do autor).

Valendo-se destas afirmações, uma das ferramentas para desconstruir 
uma cultura europeizada e norte-americanizada enraizadas em nossa cultura é 
por meio da arte. Neste sentido, o ensino da arte latino-americana pode contri-
buir para uma nova interpretação da história da arte, considerando as formas 
simbólicas, expressivas e sociais criadas pelas representações artísticas locais e 
regionais de mulheres e homens.

Certa vez numa palestra, ouvi de um educador latino-americano, com exa-
cerbada arrogância, que a América Latina não lhe interessava, que nada do que 
era pensado pelos teóricos deste continente era de valor. Seu interesse majoritá-
rio eram os teóricos alemães, somente porque era na Europa que ele queria estar. 
Por conseguinte, inevitavelmente, um sentimento de indignação se fez presente 
em mim. Este sentimento não surgiu por causa de uma opinião desse teor, por-
que acredito que todas as pessoas devem ter o direito à liberdade de expressão; 
todavia, esta liberdade deve ser consciente, serena e digna acima de tudo. Se a 

2 - PESSOA, Fernando. Páginas íntimas e de autointerpretação. In: SILVA, Paulo Neves da (org.). Citações e Pensamen-
tos de Fernando Pessoa. São Paulo: Leya, 2011. p. 59.
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América Latina não lhe interessava era um direito todo seu, mas que nada daqui 
tem valor é uma opinião imoral, indigna e letal.

Embora este acontecimento tenha se passado há tempos, muitas interro-
gações ainda se fazem presentes em minha mente sobre a posição deste profissio-
nal como educador da esfera pública. Haja vista tantas opiniões negativas acerca 
da América Latina, uma positiva opinião-posição sobre a mesma tem mais força 
e permitirá galgar muitas oportunidades para educadoras e educadores, que por 
meio da arte, podem exaltar a identidade nacional como uma forma de resistên-
cia política, cultural e social sem armas. O que resultará em viver/existir e não 
mais apenas sobreviver/coexistir com a cultura do dominador.

No que diz respeito à arte-educação brasileira, o Mesmo está presente his-
toricamente nas escolas em duas situações: no padrão binário da heteronorma-
tividade3 e na pretensa universalização colonizadora do modelo educacional já 
extemporâneo. Em seu texto Arte, Educação e Cultura, a teórica e arte-educadora 
brasileira Ana Mae Barbosa afirma que 

A função das artes na formação da imagem da identidade lhe confere um 
papel característico dentre os complexos aspectos da cultura. Identifica-
ção é sempre a produção de ‘uma imagem de identidade e transformação 
do sujeito ao assumir ou rejeitar aquela imagem reconhecida pela outro’ 
(BARBOSA, 2003: 2, aspas da autora).

Para a compreensão desta formação e transformação da imagem da iden-
tidade do sujeito, há um crescimento internacional de pesquisas que, se por um 
lado, focalizam a identidade positiva do gênero feminino na arte e o respeito pela 
diversidade na escola; por outro lado, os estudos pós-coloniais também contri-
buem para a descolonização do pensamento e revalorização da identidade artís-
tica de outros continentes. Estas são formas de resistências e rupturas valiosas, 
que devem ser levadas em consideração por educadores e educadoras em todos 
os níveis educacionais. Para usarmos a arte em seu papel social e revolucionário, 
como libertadora das coerções sociais, meio de formação e senso comunitário, 
tornado-se unificadora da sociedades ao ponto de harmonizá-la, como bem apon-
ta os pensamentos de Friedrich Schiller (HABERMAS, 2002: 65-69).

3. O outro

Do riso que, com sua leitura, perturba todas as familiaridades do pensamento — do nosso: daquele que 
tem nossa idade e nossa geografia —, abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que 

tornam sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando, por muito tempo, nossa 

3 - Termo cunhado pela teórica Judith Butler, o qual significa a estrutura heterossexual como único padrão de norma 
sexual a seguir em detrimento de outros padrões sexuais. Tal padrão normativo é contestado pela teórica.
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prática milenar do Mesmo e do Outro4.
Michel Foucault.

Precisa-se, a priori, desvelar brevemente a noção do Outro. De acordo com 
a filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), a alteridade somente existe 
porque Um se considera superior e essencial, nomeando o inferior a ele de Outro 
(BEAUVOIR, 1970). Neste caso, do ponto de vista masculino a mulher seria este 
Outro - segundo a abordagem da tradição filosófica e social que Beauvoir expli-
cita. Este mesmo ponto de vista também serviu para muitas teorias e discussões 
acerca do gênero.

A ideia naturalista de que a biologia determina o papel sexual, performático, 
social e cultural da mulher e do homem é a base de todos os preconceitos e discursos 
hegemônicos que se contrapõem, oprimem e lutam contra as identificações sexuais 
e diferentes manifestações subjetivas de ser e estar-no-mundo. Deve-se considerar 
que a identidade feminina se constitui como uma experiência autônoma, valorati-
va, cultural, sexual, existencial que é construída ao longo da formação do ser.

Na qualidade da alteridade, ser-com-o-outro seria um equilíbrio desde 
que se compreendesse que homem e mulher possuem os mesmos elementos, no 
objetivo de se tornarem um ser completo, independentes e que se alimentam re-
ciprocamente. Nos dois lados da balança dos gêneros, os pesos são e devem ser 
iguais em medidas críveis. Valorar a identidade e a identificação feminina é um 
dos caminhos de enfrentamento em busca de um equilíbrio social mais favorável 
às mulheres, mais pacífico para a sociedade.

Ao considerar a história das mulheres na arte, a partir do século XX, as 
mulheres lutaram por um novo contexto social, artístico, sexual e cívico para si 
mesmas. Tais mudanças foram apresentadas no cerne da produção artística fe-
minina, na qual se pôde notar uma consciente busca por mais liberdade corporal, 
mental e intelectual, uso de materiais alusivos ao universo feminino e múltiplas 
representações de temáticas voltadas às experiências femininas que objetivaram 
positivar a imagem da mulher.

As artistas do campo da visualidade passaram a construir suas subjetivi-
dades e revelar identidades plurais, buscaram um nome próprio para o feminino, 
lançaram novas releituras de temas canônicos sobre a figuração feminina e a au-
tobiografia se tornou ícone da liberdade de expressão. Atitudes que resultaram 
em rupturas e estilhaçamentos sobre negativas temáticas e representações da fi-
gura feminina na história da arte - secularmente pormenorizadas. Nesse ínterim, 
muitas leituras do real e do imaginário feminino foram realizadas por mulheres 
que lançaram teorias e idealizações positivadas contra discursos falocêntricos e 
sociais arcaizantes. Artistas como, Frida Khalo, Yoko Ono, Orlan, Jenny Saville, 

4 - FOUCAULT, Michel. A palavra e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Tradução Salma Tannus Mu-
chail. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. IX.
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Judy Chicago, Miriam Schapiro, Ana Mendieta, Paula Pasta e Paula Rêgo podem 
ser consideradas algumas das representantes desse novo contexto na arte con-
temporânea da segunda metade do século XX.

Os reflexos dessas mudanças consolidadas, primeiramente na Europa e 
nos Estados Unidos, chegaram ao Brasil anos depois. Consequentemente, fez a 
mulher artista brasileira mais presente na profissão e no mundo artístico, con-
quistando progressivamente seu espaço e marcando a arte do país com formas 
mais livres e contemporâneas de olhar e representar o/a Outro/a. Apenas para 
citar algumas importantes artistas influenciadas por este contexto que questio-
na, protesta e valoriza a imagem da mulher, temos Fernanda Magalhães, Lúcia 
Gomes, Walda Marques, Elza Lima, Ana Miguel, Márcia X., Rosângela Rennó, 
Rosana Paulino, Nazareth Pacheco e Cristina Salgado.

Indubitavelmente, não afirmo que os homens não possam expressar o fe-
minino, tampouco que as mulheres não possam expressar o masculino. Creio que 
ambos possam expressar múltiplas identidades-identificações por toda a vida. 
Mulher e homem são uma constante construção e desconstrução de um mosaico 
de si mesmo. Cada um carrega dentro de si as experiências que lhe são próprias e 
permitidas a cada tempo de nascimento e morte de seu eu interior/exterior.

Para o ensino da arte-educação é relevante também dar importância à arte 
das mulheres e incluir suas obras, histórias e contribuições nas aulas de arte de to-
dos os níveis educacionais. Para, assim, ter como resultado positivo a possibilidade 
do aluno e da aluna compreenderem criticamente como se estruturam distintos 
modos de ver, sentir e pensar da mulher sendo expressados por ela mesma. Além 
de permitir o desempoderamento do olhar pré-concebido e canonizado da históri-
ca arte acadêmica sobre temas envoltos e pertencentes ao universo feminino. Ade-
mais, contribui paralelamente com a eliminação da onipresença de resquícios da 
sociedade patriarcal que construiu, durante milênios, uma imagem inferiorizada 
da mulher e de seu feminino em todos os setores sociais e imagináveis da vida.

4. O diferente

Na diversidade absoluta de todos os homens entre si — maior do que a relativa de povos, nações ou raças 
— a criação do homem por Deus está contida na pluralidade5.

Hannah Arendt.

A diversidade, o “diferente” neste trabalho, aqui focada na orientação de 
gênero sexuais, na cultura e saberes que eles também nos trazem, são temas deli-
cados à área educacional, assim como ainda são as questões raciais e culturais no 
país. No entanto, não discutir o assunto e ocultar a presença desta diversidade, 
resulta em continuar a carregar em ombros diminutos, o fardo pesado da milenar 

5 - ARENDT, Hannah. O que é política? Ursula Ludz (org.). 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 08.
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discriminação contra todas as diferenças existentes na sociedade. A escola é o lugar 
em que deveria ser considerada a diversidade sexual de alunas/os em plenitude, 
tornando, por sua vez, prioritária a promoção da igualdade de gêneros, respeitando 
os comportamentos das identidades plurais tão humanas. É o lugar onde também 
podemos aprender a respeitar e validar outras experiências de vida.

Ao seguir esta linha de pensamento, o maior desafio da escola não é apenas 
repassar o conhecimento, desenvolver a aprendizagem, mas é também ensinar a 
conviver com as diferenças de todos os tipos. Segundo a observação da educadora 
brasileira Guacira Lopes Louro,

O grande desafio para as estudiosas não é apenas assumir que as posições de 
gênero e sexuais se multiplicaram e, então, que é impossível lidar com elas 
apoiadas em esquemas binários; mas admitir que as fronteiras vêm sendo 
constantemente atravessadas e – o que é ainda mais complicado – que o lu-
gar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira. (LOURO 
citado por BRASIL, 2002: 19).

Precisamos ultrapassar os permanentes estados binários de nossas mentes 
para falar em diversidade, e ainda, levar em consideração as questões de sexua-
lidade e gênero posicionadas na esfera dos direitos humanos; para transpassar 
as fronteiras confinadoras e cerceadoras que a todos e a tudo não permite a evo-
lução. À luz das elucidações filosóficas de Michel Foucault (1926-1984) acerca 
da escrita pessoal, o modo de subjetivação e reflexões pessoais revelam que, a 
escrita de si – seu modo de ver a si mesmo - completa-se com a ação do outro, a 
relação de sinergia é necessário para se realizar essa troca. A mulher e o homem 
são a reprodução de suas práticas discursivas entre o verso e reverso de si mesmo. 
Portanto, negar a expressão do ser em qualquer dimensão e relação é negar o seu 
direito de viver plenamente, é ferir os direitos humanos, é violentar a vida.

Outro fator a considerar é o preconceito escondido nas entranhas da hu-
manidade ao longo da história. Elucidando esta linha de afirmação e raciocínio, 
a filósofa alemã Hannah Arendt (1906-1975) nos clama a reconhecer a origem do 
preconceito. Uma das razões para a eficiência e a periculosidade dos preconcei-
tos reside no fato de neles sempre se ocultar um pedaço do passado. Além disso, 
observando-se com mais atenção, vemos que um verdadeiro preconceito pode 
ser reconhecido porque nele se oculta um juízo já formado, o qual originalmente 
tinha uma legítima causa empírica que lhe era apropriada e que só se tornou pre-
conceito porque foi arrastado através dos tempos, de modo cego e sem ser revisto. 
(ARENDT, 2002: 10).

De todo modo, o preconceito continua sendo uma das maiores mazelas e 
sequelas da sociedade, sendo mais sobressalente, quando atinge as diferenças 
que estão mais distantes da normalidade secularmente imposta pela heteronor-
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matividade. O sociólogo francês Edgar Morin (1921) acredita na unificação da 
humanidade com todas as suas diferenças, individualidades e igualdades assumi-
das. Portanto, faz-se necessário o exercício do reconhecimento, pois

Trata-se, ao mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro do diverso, o 
diverso dentro da unidade; de reconhecer, por exemplo, a unidade humana 
em meio às diversidades individuais e culturais, as diversidades individuais 
e culturais em meio à unidade humana (MORIN, 2003: 25).

É interessante, mais uma vez, citar Stuart Hall e seus questionamentos que 
salientaram a formação de nossa identidade, como apontada no livro A identida-
de cultural na pós modernidade. Hall apresenta a crença na identidade em pro-
cesso da humanidade pós-moderna, como afirma o autor: 

Assim, a identidade ºé realmente algo formado, ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e não algoinato, existente na consciência do 
momento do nascimento. Existe sempre algo de “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 
processo”, sempre “sendo formada”. As partes “femininas” do eu masculino, 
por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram expres-
são inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta. Assim, 
em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar 
de identificação, e vê-la como um processo em andamento (HALL, 2006: 
38 - 39, aspas do autor).

Para compor tal ideia de troca da identidade por identificação, creio que 
este “processo em andamento” que Hall invoca, é o mesmo processo poético de 
busca que todo escritor e escritora fazem pelas histórias e letras que irão com-
por o seu novo livro, que não é diferente do processo que toda/o artista fazem 
ao buscar as cores e suportes que irão dar vida a sua obra plástica, e ainda, é a 
mesmíssima procura dos músicos e das musicistas pelos instrumentos e notas 
musicais que darão corpo sonoro à récita compositiva de seu trabalho musical. 
Afinal, nossas vidas são um intenso processo de identificações e transformações 
de si em novas ou velhas possibilidades de existências. 

Em verdade, o quê comumente ganha é a insistência de estar no mesmíssi-
mo lugar de sempre, sobretudo, na falta de compreensão sobre o diferente e suas 
identificações. É isto, portanto, que deve ser mudado, porque necessitamos consi-
derar as diversas manifestações do eu contida em cada ser para não permanecer-
mos trancafiados dentro de nós mesmos viciosamente. Somente assim, podemos 
nos livrar do medo de sair da caverna, dessa mania de permanecer com os pés pre-
sos no mesmo lugar, dominados por não querermos saber como é o outro, a outra, 
os outros, as outras, os quais são ao mesmo tempo tão diferentes e iguais a mim.
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O Diferente é este que carrega em si um planeta com luz própria, que de-
seja aproximar-se do Mesmo e do Outro sem anular-se, dissipar-se, eximir-se. 
Por qual motivo esta outra força da natureza é impedida de viver em sua onipo-
tência? Pelo motivo de apenas Um. Mas se o ímpeto de união for maior do que a 
desunião, então, começaremos a imaginar no desejável bem-querer, na atraente 
luminescência dos seres, a união de todos como um número inteiro, uno, um 
bloco, muito mais, um todo.

Para isso precisamos da definição de um ideal transcendente, no caso o ideal 
da igualdade entre os seres humanos - e tudo o que lhe couber - para unir a huma-
nidade mesmo com todas as suas diferenças e dúbias igualdades ainda em choque. 
Aquele será o ideal no qual devemos insistir até a sua realização, que será porventu-
ra bem-vinda, necessária e benquista ao mundo. Desejo utópico irrepreensível, por 
vezes foi tudo o que escrevi, mas segue inquietante desejo tão necessário.

São ideias vitalizantes e elevadas que o mundo mais precisa, próximas do 
que imaginamos ser o bem, longe de prisões do fanatismo religioso, da intelec-
tualidade malévola, de grupos sociais opressores da vida e direitos humanos, da 
política que se alimenta da miséria da humanidade, da tênue linha que separa o 
bem e o mal, a carne e o osso, a mente e a alma. Para transmutar tudo isso uma 
possibilidade de emancipação é a ética que com primazia transmuta as invirtu-
des. A ela dedico às próximas linhas.

5. Ode à ética

Faz-se imprescindível discorrer brevemente neste artigo sobre a ética, 
considerada virtude, atitude positiva, comportamento ideal, conjunto de valores; 
logicamente, é uma boa ação que exige a presença de outrem para se realizar. A 
origem da palavra ética é grega, ethos, sua etimologia significa modo de ser.

A palavra ode significa para os antigos gregos uma composição lírica pró-
pria para ser cantada. No entanto, aqui ela é uma composição para ser vivida. A 
ética é um preceito essencial que deve estar presente em todas as relações huma-
nas entre os Mesmos, os Outros e os Diferentes entre si. A grande questão, por-
tanto, é sabermos nos relacionar eticamente com esses três elementos da socie-
dade explicitados neste texto. Partindo deste pressuposto, tudo o que eu escrevi 
até agora, de nada valerá caso as atitudes do agente ativo não forem dominadas 
pela ética que distingui atos bons e maus. Por este motivo, faço uma ode à ética 
em contraposição à anti-ética.

Lanço mão aqui de algumas proposições acerca do indivíduo e de seu com-
portamento ético, do que realmente é, não é e ao que tende a ser. Segundo a 
história da filosofia, “os filósofos da ética fizeram o possível para estabelecer uma 
ponte entre as duas margens do rio da vida: o autointeresse e a preocupação com 
outros.” (BAUMAN, 2009: 158). Todavia, é possível agir sempre sem ética, ou 
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seja, ser anti-ético completamente com o outro? Claro que sim. Se o indivíduo 
escolher ser anti-ético e pertencer a tudo o que couber a este agir, ele escolhe ser 
assim com a humanidade inteira. Caso, por um momento, este indivíduo seja 
obrigado ou obrigue-se a ser honesto, ele traiu a si mesmo. Consequentemente, 
seu pesar será o sofrimento por ter sido honesto com outrem e consigo desonesto.

Ao contrário do que fora citado acima, mesmo um indivíduo sendo ético, 
pode ser também por vezes anti-ético? É possível sim - infelizmente. Contudo, o 
indivíduo enquanto tenta ser fielmente ético, encontra um sofrimento em qual-
quer ato anti-ético seu. Ora, o indivíduo que comete deslizes que contaminam sua 
ética está, porquanto, ainda em processo. Embora, ele seja um devir a procura de 
sua ética. Então, é possível ser ético e incorruptível de fato? Sim, aquele indivíduo 
que é realmente ético, de tal modo, torna-se incorruptível. Ele é fiel perante si 
mesmo e aos outros. Tece um compromisso consigo. Preserva o seu bom caráter. 
Ele não poderia agir de outra forma a não ser sendo ético, sem segundas inten-
ções, livre de coerção ou obrigação moral, pertencendo a tudo que couber a ver-
dade da ética e a verdade de si mesmo. Neste sentido, não há nada mais poderoso 
do que ser fiel a si mesmo, uníssono, solo, nato. Portanto, o axioma do filósofo 
holandês Espinoza (2010: 15), de que “uma ideia verdadeira deve concordar com 
o seu ideado” pode ser considerado irrefutável.

Afinal, somos aquilo em que acreditamos. Ou melhor, somos o que esco-
lhemos ser, sendo que, “é o caráter que decide as escolhas que são feitas.” (BAU-
MAN, 2009: 158). O presente artigo argumentou em sua plenitude sobre escolhas 
simples e complexas, raras e ordinárias, cotidianas e seculares. Atitudes, atos, 
ações que resultam na transcendência das inferioridades humanas que transmu-
tam esse mundo-casa-morada num lugar melhor para se viver, enquanto se está, 
enquanto tal, enquanto…

5. O fim

Apesar de este texto ter sido direcionado para a arte-educação, fez-se im-
prescindível conjuntamente pontuar em parte a dimensão e a composição hu-
mana da sociedade. Para que se possa, primeiramente, compreendê-la em sua 
dinâmica e, posteriormente, modificá-la com o ensino da arte. O objetivo deste 
trabalho foi incentivar um aprimoramento crítico de docentes, incitando refle-
xões acerca de nossa percepção social, estética, visual, artística, cultural e intelec-
tual sobre nós mesmos e, sobretudo, das vidas possíveis da diversidade.

Embora possamos verificar pontuais mudanças na sociedade nos assuntos 
dissertados neste artigo, ainda assim, não são suficientes e plenas. Por isso é sem-
pre oportuno refletirmos sobre a função social da escola, dos atores sociais inter-
nos e externos a ela. Além de a escola ser espaço de construção de conhecimento 
dentre diversas funções, também deve ser espaço de referência para inclusão, 
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acolhimento, reconhecimento e respeito a alteridade – referenciada aqui como o 
Outro e o Diferente. Posto que, beneficamente, irá se criar um lugar superior que 
eliminará as maléficas relações de poder que promovem todos os tipos de violência, 
destituindo-as de poder e prazer na opressão. Em relação à América do Sul em que 
habitamos e produzimos, o maior desafio é ultrapassar nossa milenar exclusão, in-
cluindo nos em nossa própria pauta de discussão para descobrirmos a nós mesmos.

Neste desafio a educação é a maior propulsora de mudanças revolucioná-
rias. Para considerarmos a arte-educação como uma força educativa capaz de 
mudar mundos, é primordial revermos nossas relações conosco e com aqueles e 
aquilo que rodeia nosso meio por intermédio da ética. E atentando para não des-
considerar nenhum das partes que lhe constitui. Isto é, desenvolver a responsa-
bilidade e a sensibilidade a tudo o que foi exposto neste texto. Viver na aventura 
de bem pensar no outro é desamarrar os pés, as mãos e os pensamentos falíveis 
sobre este, esse, aquele, aquilo. Sendo que tal ato também nos desamarra, livran-
do-nos do peso de existir sem sabermos reconhecer as diferenças da pluralidade 
humana. Vale lembrar que o Outro e o Diferente são pedaços de nós mesmos.

O maior intuito deste artigo foi incitar tentativas de transmutar o Mesmo, 
para torná-lo igual ao Outro e ao Diferente. Para tal se serviu da crença de que 
“qualquer indivíduo é ao mesmo tempo indivíduo e humano: difere de todos os 
outros e parece-se com todos os outros”6. Nesta ventura de desejar a plenitude 
do ser, o qual deve estar no mundo não somente para si, mas, sobretudo, para o 
outro. Eis a grande jornada do ser humano, aprender a conviver com o outro e 
com as suas diferenças, que nos parece uma viagem sem fim, num sem-número 
de tentativas de chegar ao menos perto do lugar almejado.

Estamos no tempo de vivenciar a construção de uma nova história para a hu-
manidade, onde diferentes serão aqueles que não aceitam os outros. O indiferente 
às diversidades será antiquado, malvisto e indesejado. Hannah Arendt acredita-
va que “o milagre da liberdade está contido nesse poder começar”, portanto, “está 
contido no fato de que cada homem é em si um novo começo” (ARENDT, 2002: 
16). Por fim, foi para provocar o bem-querer por esta liberdade em ser o novo co-
meço que este trabalho foi construído para o Diferente, o Outro e o Mesmo.
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11. O ENCONTRO NECESSÁRIO: CURSO DE PEDAGOGIA E PA-
TRIMÔNIO ARTÍSTICO CULTURAL

Myriam Fernandes Pestana Oliveira1

RESUMO

Neste artigo relato uma ação na disciplina Arte e Educação, no curso de pedagogia da 
Faculdade São Geraldo - Brasil. É fato que um grande número de estudantes chega ao curso de 
pedagogia entendendo que a disciplina Arte, não passa de exercício para desenvolver a coordenação 
motora, ou proporcionar momentos de lazer. Isso se dá porque a maioria deles passa pela educação 
básica, sem ser apresentado a um bom repertório de arte.Porisso entende-se que a formação inicial 
do professor/pedagogo, no que diz respeito à Arte, não pode ser restrito a exercícios mecânicos 
ou simples repetições. Como estamos localizadosnumEstadoque possui o “1º bem cultural regis-
trado pelo IPHAN, como patrimônio imaterial” (site IPHAN) que é a produção manual da panela 
de barro, e também herança na arquiteturalegado do período colonial e da imigração européia do 
início de século passado, aproveito a disciplina para proporcionar aos estudantes vivênciascomessa 
produção/patrimônio histórico e cultural. O dialogo se dácom Nóvoa (1995,1998) e Freire (1997, 
2000) Barbosa (1998, 2002)Iavelberg (2003, 2008) Martins (1998, 2010),e outros pesquisadores-
que estudam,pesquisam e publicam sobre o ensino de arte. 

Palavras chaves:Patrimônio Histórico; Ensino de Arte; Curso Pedagogia

1. Nossa Conversa

A formação inicial do profissional da educação conta com licenciaturas, 
especializações, cursos de formação continuada que são os espaços/tempos que 
proporcionam vivências teóricas e práticas. Nessa caminhada, cabe ao futuro 
profissional buscar também autoformação, procurar ampliar seu repertório edu-
cacional, artístico e cultural, por meio de outras vivências que vão para além do 
espaço da academia. E as instituições de ensino superior que ele está inserido,o-
ferecer condições para tais vivências.

O espaço de construção de conhecimento, a partir da produção intelectual 
e acadêmica, é relevante para quem ensina e quem aprende. Nesse caso, reconhe-
ce-se que os professores “[...] têm de se assumir como produtores de sua profis-
são” (NÓVOA, 1995, p. 28). Portanto, gera o desafio, o ensino aprendizagem não 
é um ato mecânico, exige busca de informações, observações, aprender a apren-
der, e principalmente motivação e curiosidade na aquisição do saber.

1 - Faculdade São Geraldo. Prefeitura Municipal de Vitória. Universidade Federal do Espírito Santo. Mestra em Educa-
ção. moliveira130@gmail.com
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No atual mundo globalizado, são muitas demandas políticas, culturais, 
econômicas, que exigem do professor mais atenção a sua própria realidade. Não é 
permitida a esse profissional a passividade, ou que seja apenas um mero executor 
de ações, ele necessita protagonizar, investir e pesquisar. Segundo Freire (2000) 
“a educação é uma forma de intervenção no mundo” as atitudes da educação po-
dem aparecer no desejo de fazer a diferença na sociedade, no que se refere às 
ações pedagógicas e também às relações sociais. E assim, a Arte, como elemento 
da educação pode propiciar intervenções e justificar a sua importância no proces-
so ensino aprendizagem.

Sabe-se que o Curso de Pedagogia habilita o profissional da Educação para 
aplicar e elaborar propostas educacionais inovadoras, proporcionando a forma-
ção do que vai planejar, avaliar e como conduzir os processos pedagógicos nos 
espaços onde profissionalmente atuar, além de habilitar para lecionar nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental. Assim é justamente o curso de Pedagogia o res-
ponsável por fomentar no futuro pedagogo/professor a responsabilidade e a au-
tonomia de planejar, organizar e lecionar.

 [...] Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai 
se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo 
tomadas.[...] A autonomia, enquanto atitude do ser para si, é processo de 
vir a ser. É, neste sentido, que uma pedagogia da autonomia tem de estar 
centrada nas experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. 
(FREIRE,1997:121)

O estudo aqui apresentado relata uma reflexão sobre como a aproximação, 
no sentido de estudar, conhecer e vivenciar o Patrimônio Artístico e Cultural Bra-
sileiro e sua articulação com os acadêmicos do curso de pedagogia, pode contribuir 
para sua a formação inicial e continuada, bem como dos que eles encontrarem nos 
espaços de ensino aprendizagem onde desenvolverão seus trabalhos. Para tanto, 
foram escolhidos a panela de barro e o centro histórico da capital Vitória.

 Serão utilizados dados do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional - 
IPHAN, órgão público federal responsável pela preservação do patrimônio histórico 
brasileiro, para a aquisição de maiores informações sobre a produção da panela de 
barro, que foi escolhido para essa vivência, por ser o primeiro bem cultural regis-
trado, como Patrimônio Imaterial pelo IPHAN.Como também pesquisas e estudos 
sistematizados em livros, periódicos, sites, sobre o legado arquitetônico colonial dei-
xado, principalmente em terras capixabas, pelo colonizador europeu. A cultura vista 
como um fenômeno social é pública e dinâmica, evidenciada também, como obra 
coletiva está ligada à educação, patrimônio, tradição, memória, identidade.

Utiliza-se então a disciplina Arte e Educação, que leciono na Faculdade São 
Geraldo – Cariacica, Estado do Espírito Santo, Brasil,para motivar a investigação das 
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histórias passadas por gerações, as tradições e as memórias. Músicas, festas folclóri-
cas, produções dos artistas,monumentos, danças, artesanatos, casarios e construções 
arquitetônicas desde o período colonial brasileiro. Enfim, manter viva as manifesta-
ções culturais do país, no caso, enfatizar a produção e cultura espiritossantense. 

Para relatar o trabalho, dialogo com Nóvoa (1995, 1998) e Freire (1997, 
2000) que falam da importância da formação e auto formação do profissional da 
educação, Barbosa (1998, 2002) e Iavelberg (2003, 2008) sobre o ensino de arte, 
Martins (1998,2010) ensino de arte e pedagogia, além de outros pesquisadores e 
professores que acreditam nas várias metodologias do ensino de arte.

2. O encontro necessário: Arte e Pedagogia

Arte e Pedagogia são áreas do conhecimento que dividem o mesmo espaço/
tempo nas unidades de ensino. São duas áreas com muitas coisas em comum, mas 
nem sempre se veem ou são vistas como tal. A disciplina Arte passou a fazer parte 
da grade curricular do curso de Pedagogia a partir da década de 1980, o que pode 
justificar a desinformação de muitos pedagogos, que talvez ainda se encontram nas 
redes públicas e privadas de ensino pelo país. Certamente, muitos deles são oriun-
dos de formações que estudaram arte como técnica, quer dizer, como produção de 
peças artísticas/artesanais, outros do tempo em que arte servia para liberar impul-
sos, ou apenas como comunicação, ou simplesmente como linguagem. 

[...] as aulas de arte serem confundidas com lazer, terapia, descanso das 
aulas “sérias”, o momento para fazer a decoração da escola, as festas, come-
morar determinada data cívica, preencher desenhos mimeografados, fazer 
o presente do Dia dos Pais, pintar o coelho da Páscoa e a árvore de Natal. 
Memorizam-se algumas “musiquinhas” para fixar conteúdos de ciências, fa-
z-se “teatrinho” para entender os conteúdos de história e “desenhinhos” para 
aprender a contar. (MARTINS,2010:11)

Essa variedade de conceitos atribuídos à disciplina Arte, por um longo período 
da educação brasileira, foi a base da formação de inúmeros pedagogos e professores, 
acabando por influenciar e contribuir para as práticas daqueles que não tiveram a 
oportunidade de estudar e conhecer a disciplina, como área de conhecimento.

No caso aqui relatado é possível constatar nas turmas de pedagogia, onde-
trabalho a disciplina Arte e Educação, de um alunado, relativamente jovem e teve a 
disciplina Arte durante sua formação escolar até chegar ao curso superior, também 
como lazer e entreterimento, isso verificado por meio de questionário aplicado a 
cada turma.Trabalhar a disciplina como área de conhecimento é enteder que:

Arte não é enfeite, Arte é cognição, é profissão, é uma forma diferente da 
palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é conteúdo. 
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Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser humano. Arte é 
qualidade e exercita nossa habilidade de julgar e de formular significados 
que excedem nossa capacidade de dizer em palavras. Se pretendemos uma 
educação não apenas intelectual, mas principalmente humanizadora a ne-
cessidade da arte é ainda mais crucial para desenvolver a realidade circun-
dante e desenvolver a capacidade criadora necessária a modificação desta 
realidade. (BARBOSA, 2002:4)

Justifica-se então, investir na formação acadêmica desse futuro professor/
pedagogo e trabalhar a disciplina como área de conhecimento, que tem conteúdo, 
não apenas uma aula para aprender a fazer trabalhos manuais. É a oportunidade de 
apresentar a eles a produção artística mundial, a arte local, os artistas, as linguagens 
artísticas, o patrimônio artístico e cultural. Mostrar também que a Arte acompanha e 
conta a trajetória da humanidade, mesmo quando a escrita ainda não o fazia. 

 No Brasil, não só o licenciado em Arte é autorizado a atuar como profes-
sor da disciplina, como também os formados em Pedagogia podem exercer essa 
função nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Mais um motivo para ampliar 
a discussão sobre a importância e contribuição das artes na formação do alunado 
do curso de Pedagogia [...] é a tarefa dos cursos de formação dirigidos a pro-
fessores enriquecer o universo cultural e artístico do professor, formando-o em 
arte e educação, segundo as mais avançadas concepções de arte e ensino de Arte. 
(IAVELBERG, 2003:63) 

A preocupação consiste emmunir o professor/pedagogo para trabalhar 
também como professor de Arte. Assim a organização que este professor de Arte 
vai fazer para dar conta de tamanha complexidade, exige que desenvolva estraté-
gias e articule conhecimentos referentes ao que quer dizer trabalhar com a Arte, 
ou seja, lidar com uma série diferenciada de conhecimentos ligados a procedi-
mentos históricos, sociais, técnicos, estéticos, críticos.

 Portanto, todo esforço do professor para trabalhar esse rico material, pre-
cisa despertar interesse, criar sentido e ter significados para o aluno. Por isso, o 
professor que ministra a disciplina Arte precisa ter, além de formação inicial, a 
formação continuada, acompanhar as ações dos espaços expositivos da cidade, 
procurar conhecer sobre o patrimonônio artístico e cultural do entorno e estar em 
dia com as leituras e pesquisas referentes a sua área de atuação.

 Visto assim, o encontro Arte e Pedagogia ocupa nos espaços de ensino 
aprendizagem a posição necessária para contribuir com a formação do futuro 
profissional da educação. Um ensino compromissado com a arte se preocupa com 
a formação de apreciadores e intérpretes da arte. Prepara os futuros profissionais 
para o entendimento de mensagens visuais e gráfico-plásticas capacitando-os a 
decifrar os códigos e dispor de uma atitude crítica frente a produção artística.

3. Bens Culturais...Os escolhidos
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Geralmente, todos nós profissionais da educação temos interesse em ações, 
que venham a desenvolver as potencialidades que acionam o desenvolvimento 
cognitivo e a sensibilidade nossa e das pessoas de nosso convívio. Talvez seja o 
que justifica o interesse pelo marcante valor cultural e social das manifestações 
artísticas que nos rodeiam.

 Os bens culturais tombados passam por registro, estão inscritos no livro 
de tombo e registro de saberes, mas precisam ser vivenciados e apreciados, para 
se tornarem parte da memória e contarem a história de seu povo. Segundo Mar-
tins(1998), “a linguagem da arte permite a compreensão e interpretação das for-
mas sensíveis e objetivas que compõem a humanidade e sua multiculturalidade”.

 Evidencia-se nesse estudo, os bens tombados pelo IPHAN, a panela de 
barro capixaba por entendê-lacomo uma preciosidade que conta a história das 
mulheres e homens que circundam aquele movimento, e o legado da arquitetura 
colonial portuguesa, composto por casarios e igrejas edificadas no litoral capixa-
ba e na capital Vitória, que contam a história viva da nossa gente. Assim, como 
os cultos africanos, a herança europeia, a pluralidade cultural brasileira, a arte 
indígena, o bem tombado precisa ser atual e atuante, não pode ser transformado 
em algo adormecido, que passou e ficou na história.

O colonizador luzitano explorou da terra de Santa Cruz, mas também deixou 
legados como a culinária, os costumes, as brincadeiras, etc. e uma vasta memória 
da arquitetura colonial portuguesa, provida de casarios e igrejas, localizada no lon-
go litoral capixaba, proveniente do mesmo período. No caso em questão, destaca-se 
o complexo arquitetônico localizado na capital, Vitória, que é foco do nosso estudo. 
Por isso os acadêmicos, futuros professores/pedagogos são levados a visitar esses 
espaços, em muitos casos já conhecidos, porém não explorados por eles.

Nos primórdios da colonização do Brasil, a cruz e a espada marcam 
a presença europeia, símbolos da fé cristã e do poderio militar. No Es-
pírito Santo, como em outras partes do Brasil que foram coloniza-
dos no século XVI, foram frequentes as lutas pela posse da terra com 
a Igreja Católica atuando no auxílio ao predomínio lusitano atra-
vés da ação dos jesuítas e franciscanos responsáveis pela catequese 
dos índios e pela assistência religiosa aos colonos e de seus familiares.  
O colonizador português, responsável pela disseminação do idioma e da 
fé católica, queria a terra para explorar, plantar e produzir, e, produziu 
também cultura deixada por tradição nas cantigas de roda, nas brincadeiras 
infantis, na vestimenta, na culinária e, na arquitetura. Outros remanescen-
tes da arquitetura colonial portuguesa, como as igrejas, que pontificam o 
litoral capixaba, e as localizadas na capital, Vitória, e, o casario proveniente 
deste período, enriquece a herança cultural lusitana2.

2 - Texto do historiador Luciano Venturin disponível http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/paginas/presen-
ca_europeia.aspx. Acesso em 28 de agosto de 2015
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O centro histórico da capital visitada pelos estudantes com sua arquitetura 
colonial imponentes, e a história contada pela tradição, mantida pela produção 
da panela de barro são mostrados na dimensão temporal, falam da geração que 
viveu aquele momento e contextualizados com a evolução econômica, política 
que constroem as mudanças de mentalidades.

Para mostrar a grandiosidade da tradição em questão, o conjunto arqui-
tetônico colonial e a panela de barro, carinhosamente chamada “panela de barro 
de Goiabeiras velha” (Goiabeiras velha é o bairro onde fica localizado o espaço 
destinado à produção das panelas, denominado Galpão das Paneleiras) usamos 
as informações contidas no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional -IPHAN.

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é uma 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por pre-
servar os diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira. Tendo 
como Missão promover e coordenar o processo de preservação do Patri-
mônio Cultural Brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à 
memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, a 
responsabilidade do IPHAN implica em preservar, divulgar e fiscalizar os 
bens culturais brasileiros, bem como assegurar a permanência e usufruto 
desses bens para a atual e as futuras gerações. (portal.iphan.gov.br)

Por intermédio do IPHAN, é possível conhecer os sítios arqueológicos exis-
tentes no Brasil, casas, mobiliários, peças artesanais, manifestações folclóricas, 
enfim, o legado dos ancestrais. A remanescência dos costumes africanos,indíge-
nas e europeus impregnadosem nossa cultura, que permite o entendimento sobre 
nossos hábitos de vida.

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a 
noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais 
de natureza material e imaterial e, também, ao estabelecer outras formas 
de preservação – como o Registro e o Inventário – além do Tombamen-
to, instituído pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30/11/1937 que é adequado, 
principalmente, à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos 
urbanos. (portal.iphan.gov.br)

O patrimônio cultural não deve ser visto como o que passou, deve ser res-
saltado os significados e sentidos que os grupos humanos lhe atribuíram. Como 
o patrimônio é histórico, as relações de sentido estabelecidas pelos sujeitos so-
ciais,sofrem a ação do tempo, mas sua valorização e reconhecimento persistem 
devido às referências afetivas e simbólicas da comunidade.Neste sentido os do-
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cumentos oficiais classificam em bem material ou imaterial, uma herança sempre 
presente que afirma a identidade da cultura de um povo.

O patrimônio material protegido pelo Iphan, com base em legislações es-
pecíficas, é composto por um conjunto de bens culturais classificados se-
gundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: arqueológico, 
paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas.Os 
bens tombados de natureza material podem ser imóveis como os cidades 
históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, 
como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, biblio-
gráficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos.[...]
O Patrimônio Imaterial compreende as práticas e domínios da vida social 
e tradições que comunidades, grupos e indivíduos recebem de seus ances-
trais, passando seus conhecimentos aos seus descendentes e se manifestam 
em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, forma de expressão, 
ciência, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares como mercados, feiras 
e santuários que abrigam práticas sociais e coletivas.(portal.iphan.gov.br)

 Entende-se de grande importância para o estudante do curso de pedagogia 
ter um momento que instigue sua curiosidade e sua vontade de saber mais sobre 
a tradição. Por meio dos registros do IPHAN,é possível entender a importância 
do processo de produção da panela de barro, visto quena região existem vários 
pontos de fabricação da panela, porém o diferencial da panela de goiabeiras teve 
seu processo estudado e registrado.

 O saber envolvido na fabricação artesanal de panelas de barro foi o pri-
meiro bem cultural registrado, pelo IPHAN, como Patrimônio Imaterial 
no Livro de Registro dos Saberes, em 2002. O processo de produção no 
bairro de Goiabeiras Velha, em Vitória, no Espírito Santo, emprega técnicas 
tradicionais e matérias-primas provenientes do meio natural. A atividade, 
eminentemente feminina, é tradicionalmente repassada pelas artesãs pane-
leiras,  às suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas, no convívio doméstico e 
comunitário.(portal.iphan.gov.br)

A matéria prima usada para fabricação da panela então, não é simples-
menteo barro coletado no mangue. É toda uma história de muitas gerações, um 
envolvimento afetivo de vidas, trabalho braçal de famílias para sustento e digni-
dade de toda comunidade.

Entende-se então que proporcionar aos estudantes o passeio intencional 
ao centro histórico de Vitória, capital do Estado, para visita mediada ao conjunto 
arquitetônico colonial e vivenciar a produção da panela de barro, busca oportu-
nizar ampliar seu acervo pessoal, e o exercício de sentir e desvelar os contextos 
das formas culturais.
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4. Arte, Pedagogia e Patrimônio Histórico e Cultural

A afirmação de Arte como conhecimento, como diversidade e identidade 
cultural, está de acordo com as diretrizes que regem a educação como a Lei de 
Diretrizes e Bases da Edcuação - LDB e os Parâmentros Curriculares Nacionais 
- PCNs. Por isso, a preocupação em estimular a formação inicial, continuada e a 
autoformação do estudante de pedagogia. Ao entender a arte como uma área de 
conhecimento, o profissional da educaçãodeve se preparar para atuar com indiví-
duos de diversas faixas etárias, com grupos que sistematizam suas experiências, 
aprendem, ensinam e interagem.

A Arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e conhe-
cimentos necessários a diversas áreas de estudo, entretanto, não é isso que 
justifica a sua inserção no currículo escolar, mas seu valor intrínseco como 
construção humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos. 
(IAVELBERG, 2003:43)

Assim, justifica-se a andança pelos espaços culturais, centros históricos, 
museus, e outras instituições quecuidam e conservam os bens culturais, ou seja, 
é preciso buscar as informações, sair da sala de aula, encontrar anovidade, ahis-
tória viva e as memórias; não apenas para conhecer e saber que existe, mas para 
valorizar, (res)significar e contextualizar.

Por isso, um grupo de estudantesdo curso de pedagogia da Faculdade São 
Geraldofoi visitar o centro histórico de Vitória, capital do Espírito Santo e alguns 
prédios públicos tombados pelo IPHAN e conhecer o galpão das paneleiras, para 
vivenciar o processo da produção da panela de barro e, consequentemente, pas-
sar de mero expectador a participantedaquele acontecimento. 

Fig.1 – Grupo visitando o Galpão das Paneleiras de Goiabeiras – Vitória ES. 2015

Fonte: Acervo particular
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Fig. 2 – Alunas entrevistando uma Paneleira - 2015

Fonte: Acervo Particular

Foto nº 3 – Alunas entrevistando uma paneleira -2015

Fonte: Acervo Particular
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Suscitar a curiosidade, a vontade de se envolver no processo, entender a 
tradição e se sentir responsável pela continuidade e preservação daquela história.

... o espaço entre os objetos culturais e o público pode ser entendido como 
um espaço de educação não reprodutiva e, sendo assim, os atores envolvi-
dos nessa prática podem outros papéis: de sujeitos passivos e reprodutores 
de informações podem passar a sujeitos ativos que interagem e se apro-
priam de conhecimentos. (COUTINHO, 2009:174)

Os futuros pedagogos/professores ao viverem essas interessantes expe-
riências multidisciplinares são provocados a ampliar o olhar para a educação pa-
trimonial. Essas experiências podem ser suscitadas, a partir de vivências que arti-
culam saberes de quem faz, de quem aprende ou simplesmente passa a conhecer.

A relação professor/aluno no processo de ensino aprendizagem requer 
na formação inicial, continuidade nos estudos e aprimoramento constante nas 
atualidades, nos acontecimentos, nas tradições e nas novidades, o que pode ser 
chamado de autoformação.

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento 
ou de técnicas) mas sim através de um trabalho de reflexividade e crítica 
sobre as práticas e de (re)construção permanete de uma identidade pessoal, 
por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da 
experiência. (NOVOA,1995:33)

Os alunos conheceram o processo de produção da panela em conversa com 
as paneleiras, ouviram seus encantos e desencantos, e se encantaram também. 
Fizeram questão de narrar suas indignações com as informações que tiveram so-
bre o processo que vivenciaram toda produção artesanal, desde a busca da maté-
ria prima até a queima que finaliza o trabalho.

Conheceram também as igrejas, prédios públicos e casarios, do período 
colonial brasileiro, ouviram as informações, fizeram seus questionamentos, agu-
çaram sua curiosidade, partillaram o assunto com familiares, e os colegas que não 
tiveram como comparecer as visitas.

Através das artes temos a representação simbólica dos traços espirituais, 
materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o gru-
po social, seu modo de vida, seu sistema de valores, suas tradições e crenças. 
A arte, como linguagem presentacional dos sentidos, transmite significados 
que não podem ser transmitidos através de nenhum outro tipo de lingua-
gem, tais como as linguagens discursivas e científica. (BARBOSA, 1998:16)
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Fig. 4 – Visita ao Centro Histório ao fundo Palácio Anchieta Vitória ES. 2014

Fonte: Acervo próprio

Fig. 5 – Visita ao Centro Histórico – Espaço Expositivo do Palácio Anchieta - 2014

Fonte: Acervo Próprio
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Porém, o maior encantamento se deu, segundo eles, no conhecer aqueles 
espaços, que não é tão deslocado de suas moradias, em muitos casos fazem parte 
do seu trajeto cotidiano, porémainda não haviam tido oportunidade ou interesse 
em conhecer, por falta de informação e curiosidade. Assim, pode-se afirmar que 
uma simples ação como esta, “[...] que aproxime os estudantes do legado cultu-
ral e artístico da humanidade, permitindo, assim, que tenham conhecimento dos 
aspectos mais significativos de nossa cultura, em suas diversas manifestações”. 
(FUSARI; FERRAZ, 1999, p. 49) contribuirá para sua formação e autoformação.

5. Consideralmente... 

A palavra patrimônio nos remete ao que é antigo, a coisas do passado, mas 
precisa ser entendido como importante legado que herdamos e que deve ser cui-
dado. Já o conceito de patrimônio cultural transita nos campos sociais e culturais 
em diferentes contextos que enchem de sentidos. Historicamente, torna-se ins-
titucionalizado porque une valores que os tornam diferentes de outros legados.

No que se refere ao ensino da arte é a oportunidade de envolvereducadores 
e estudantes no resgate e valorização de suas próprias raízes e, consequentemen-
te, sua identidade cultural, visto que é possível buscar conhecer as origens, costu-
mes e tradições de um povo.

A didática da arte não pode prescindir dos conteúdos de uma arte que reve-
la o invisível – o não dito e o não tocado – nos seus objetos, objetos criados 
por sujeitos autônomos produtores de sentido, começo profundo na vida 
das pessoas e das comunidades.(IAVELBERG, 2008 :288)

A vivência que proporciona o conhecimento, o resgate e a valorização da iden-
tidade cultural,além de provocar o enriquecimento artístico e cultural amplia um 
repertório emancipador, e almeja-se que os envolvidos desfrutem dele em sua profis-
são e em sua vida, que está sempre em processo de aprendizado. E no exercício de sua 
profissão como profissional da educação, valelembrar que“Formar é muito mais do 
que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas” (FREIRE 1996:15)

A prática de auto formação é constituída também pelo desenvolvimento pro-
fissional, o que contribui para a concretização da prática pedagógica, valorização da 
pessoa que se forma e seus modos de vivenciar suas experiências referentes à realidade 
educacional. Isso afirma a opinião de que “[...] ninguém forma ninguém e a formação é, 
inevitavelmente, um trabalho de reflexão sobre os percursos da vida” (NÓVOA, 1988, 
p. 116). Essas afirmações coadunam com a ideia de que o ato reflexivo do estudante 
proporciona se fazer educando e educador em constante formação, que permite criticar 
os conhecimentos construídos, recuar quando necessário e avançar em suas ações edu-
cacionais, tendo o cuidado em valorizar as atitudes de sua profissão docente. 
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Dessa maneira, podem ser pensadas a autoformação docente e as escolhas 
feitas pelo professor, no uso do seu poder de escolha do repertório pedagógico, 
a ser trabalhado com os alunos, deve-se constituir de referencial que envolva a 
dimensão profissional sem deixar de lado a dimensão pessoal.
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Introducción/Introdução

Esta tercera parte del libro, intitulada “Arte en la Formación, Cultura Po-
lítica y Poética Educadores”, constituye una aportación fundamental al estudio 
de las investigaciones desde el campo artístico, las prácticas artísticas educativas 
dentro y fuera del aula y la formación de los docentes en las artes visuales rea-
lizadas en América Latina. Este recorrido parte de seis miradas que se articulan 
desde las prácticas artísticas, el proceso de formación de los docentes en el aula 
como un constructo teórico-práctico que transforma el conocimiento y el desa-
rrollo de las prácticas y otros espacios de exposición. Los trabajos compilados en 
esta sección dan cuentan de estas dimensiones.

“La importancia de las redes artísticas en Colombia” versa sobre el proceso 
de investigación en el campo de las artes que se realizó con algunas instituciones 
que ofrecen programas académicos de esta índole en Colombia, cuyo resultado fue 
establecer un estado de la cuestión sobre las tendencias que se desarrollaron en 
las prácticas artísticas, los espacios de encuentro y la circulación de los proyectos 
investigativos en artes. Los resultados encontrados tuvieron relevancia para la for-
mulación de un trabajo en Red que diera cuenta de las dinámicas de la labor cola-
borativo y mecanismos estratégicos con el fin de consolidar, legitimar y difundir un 
nuevo conocimiento desde el campo artístico; para ello se creó la red REDIARTE.

El capítulo intitulado “La construcción de conocimiento en las obras artís-
ticas contemporáneas”, considera la importancia que tiene la producción artística 
como investigación para la creación de una obra de arte contemporánea con una 
significativa carga epistémica, cuyo fin es hacer reflexionar y dialogar al artista con 
el espectador. Para este proceso de investigación se tomaron dos casos de estudio 
de las obras de Sol Massera Arquitectura Blanda que indaga sobre la construcción 
del género y la identidad, y Potencial Múltiple, de Jorgelina Mongan y Sol Massera.

“Arte contemporáneo, escritura y formación de docentes en artes” aporta 
una reflexión sobre la formación para la enseñanza de las artes realizada por un 
grupo de estudiantes de primer nivel de un programa de Licenciatura en Artes 
Visuales, en el Estado de Paraná (Brasil). Este trabajo indaga las relaciones de 
poder y género que están presentes en el proceso formativo como docentes y, en 
esta labor, se articuló el papel de la escritura como desarrollo propio y las pro-
ducciones artísticas contemporáneas como principio de búsqueda de un nuevo 
conocimiento alrededor del arte, la docencia y la pedagogía.

“Artes visuales en la pedagogía: prácticas posibles en la formación del 
profesor”; reflexiona acerca del modelo de práctica artística que se imparte a los 
estudiantes de la Facultad de Educación como una disciplina de enseñanza. Es 
interesante señalar que las autoras del texto hacen un recorrido histórico desde 
los inicios del arte hasta la inserción real en la educación con la integración curri-
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cular en el aula y su contribución al proceso de formación docente. A partir de allí, 
discurre en una reflexión sobre la práctica artística como un proceso de creación 
colectiva entre el docente, el artista y el estudiante logrando una integración de 
saberes y nuevos valores para los futuros pedagogos.

El capítulo “Teorías y prácticas artístico-educativas emancipadoras en la 
formación de profesores de artes visuales en América Latina” se desarrolla a par-
tir de la investigación doctoral realizada por la autora en el campo del arte-edu-
cación en la Universidad de Porto, Portugal, cuya propuesta estuvo centrada en el 
análisis discursivo de las teorías y prácticas de la enseñanza del dibujo en Brasil 
y Portugal. El primordial objetivo de dicha investigación fue la de inspeccionar 
el diseño del espacio con las prácticas artísticas-educativas en la formación de 
profesores en el campo de las artes visuales.

Finalmente, en el capítulo “Epistemología de la complejidad en el proceso 
creativo multimedial. Transferencias didácticas”, los investigadores nos acercan 
al tema de la epistemología de la complejidad interpretada como una aproxi-
mación teórico-práctica de los procesos artísticos que surgen con la era de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y que cumplen un papel 
importante en la integración de los nuevos modelos, categorías y paradigmas del 
arte contemporáneo con el desarrollo de prácticas didácticas y la articulación con 
un modelo pedagógico que genere nuevos conocimientos en el arte multimedial.

Lina María Cedeño Perez
Universidad Santo Tomás – Colombia
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12. IMPORTANCIA DE LAS REDES ARTÍSTICAS EN COLOMBIA

Lina María Cedeño Pérez1

Julieth Andrea Rincón 2

RESUMEN

El presente trabajo parte de un estudio sobre los programas académicos de artes en Co-
lombia, cuyo objeto fundamental fue la exploración y configuración de un corpus teórico que diera 
luces a cerca de los modelos y metodologías relacionadas con la naturaleza y objeto de interés de los 
mismos. Ello implica, entre otras cosas, desmitificar la línea científica tradicional y positivista como 
el único mecanismo para abordar procesos de investigación en esta área, camino que no ha sido fácil 
pero en el cual han trabajado con valor, entre otros, artistas y docentes. A partir de la revisión de 
los elementos que constituyen estos eventos académicos y sus enfoques de enseñanza- aprendizaje, 
se pudo establecer un estado de la cuestión sobre las tendencias nacionales de investigación que se 
desarrollan en torno al arte, las prácticas culturales y los espacios de encuentro y circulación de 
los proyectos investigativos. Los resultados que se encontraron permitieron la consolidación de 
la Red Nacional de Investigación en Arte y Prácticas Culturales REDIARTE como un entorno de 
intercambio que contribuye al fortalecimiento de los procesos a través de discusiones académicas, 
encuentros y propuestas interinstitucionales, que redunden en la articulación de iniciativas formula-
das por investigadores, académicos e instituciones alrededor del conocimiento en el campo artístico.

1. Antecedentes de las redes 

En una reciente revisión de las propuestas de investigación y sus correspon-
dientes ejecuciones en las instituciones educativas universitarias a nivel nacional en 
el campo de las artes y la educación artística, se comprueba las búsquedas particu-
lares que determinados grupos académicos encabezados por docentes, creadores/
as, estudiantes y unidades de investigación institucionales, han venido abordando 
desde los lineamientos nacionales que propenden por una cultura del conocimien-
to. Ello hace evidente la necesidad de un reconocimiento y articulación de las in-
tenciones investigativas en el campo artístico que se han gestado de manera indi-
vidual en las instituciones educativas, academias, museos, historiadores del arte, 
curadurías, etc., proponiendo espacios de circulación, encuentro y construcción de 
conocimiento a través de la formulación de una Red que plantee una relación con 
las dinámicas del trabajo colaborativo y mecanismos estratégicos con el fin de con-
solidar, legitimar y difundir un nuevo conocimiento desde el campo artístico. 
1 - Máster en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente-Investi-
gadora Universidad Santo Tomás – Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, VUAD. linamariacedeno@
ustadistancia.edu.co
2 - Aspirante a maestría en estética e historia del arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Docente –investigadora Uni-
versidad Santo Tomás - Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, VUAD. juliethrincon@ustadistancia.edu.co
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Teniendo en cuenta lo anterior, la presente comunicación versa sobre el 
concepto e historia de las redes como mecanismo para sustentar y estructurar 
tejidos académicos en artes y prácticas culturales en Colombia. En ese sentido es 
conveniente dejar en claro, que en este escrito se asume el término red como un 
“conjunto de elementos organizados para determinado fin” (Real Academia de la 
Lengua RAE); e igualmente como “un conjunto de elementos puntuales (nodos) 
conectados por medio de enlaces” (Mejía Umaña, 2011).

A nivel general el tema de las redes en la historia se remite a la comunica-
ción epistolar que fue utilizada desde la época medieval hasta finales del siglo XX, 
como medio de comunicación para intercambiar ideas y avances en sus investi-
gaciones entre docentes e investigadores de diferentes instituciones académicas 
del mundo pues, tal como afirma Ramírez (2009. Pág. 4), “la comunicación entre 
los centros universitarios, desde la edad media hasta bien avanzado el siglo XX 
se manejaba mediante comunicación epistolar entre profesores e investigadores, 
y mediante reuniones esporádicas en congresos que permitían el intercambio de 
ideas y el comunicado de los avances en sus investigaciones”. Es importante re-
saltar que este medio tuvo el propósito de integrar a la comunidad científica con 
todas las áreas del conocimiento incluido las artes con el fin de intercambiar, 
fortalecer y difundir el trabajo en equipo y sus respectivos avances. 

En el siglo XX, con el avance de la ciencia y las comunicaciones, aparecen 
las primeras nociones de internet en 1959 como una red de conexión con varios 
nodos o enlaces cuyo fin era compartir una información determinada. Este desa-
rrollo se dio gracias a la conmutación de paquetes como un procedimiento para 
enviar información mediante datos pequeños que implicaba “dividir los mensajes 
de datos en pequeños grupos de información y transmitirlos a través de redes de 
comunicación a sus destinos con conmutadores controlados por computadoras” 
(Tomasi, 2003). En la década de los 70 internet evolucionó a partir del propósito 
militar de conectar distintas computadoras en red; en ese sentido Castells (2000, 
p.31). Afirma que “los fondos para la creación de internet fueron aportados por 
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los científicos autores de 
internet contaron con plena Libertad de realizarlo”, y que el resultado de esta 
combinación fue una trama de computadoras que con el paso del tiempo se fue 
haciendo cada vez más grande hasta convertirse en una gran telaraña mundial.

Es importante resaltar que a través del desarrollo de internet en el mundo, 
también se hizo necesaria la creación de redes académicas que se entrelazaron 
con la plataforma National Science Foundation’s Network (NSFNET), cuyo fin 
era la   comunicación y divulgación de los resultados de investigación. Estas redes 
académicas formaron parte de la construcción de una estructura de pensamiento 
colectivo, que posibilitó la interacción con la comunidad a través de mecanismos 
de apoyo, intercambio de información y trabajo colaborativo. 
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En la actualidad existen otros conceptos de Red como aquella que hace refe-
rencia a la manera cómo el ser humano puede comunicarse a través de sus vivencias 
y experiencias de carácter social, haciendo que éstas se conviertan en “una nueva 
versión del atávico acto colectivo de comunicarse y de transmitir vivencias, conoci-
mientos certezas e ignorancias que en definitiva fertilizan nuevas experiencias que 
desembocaran en caminos, en nuevas formas de interacción” (Banús, 2006)

Por otro lado, la concepción de Red es determinada a partir de una tipolo-
gía que enmarca sus posibilidades en la concepción presentada por Faloh (2002, 
p.22) quien plantea que el concepto de red “en un ambiente profesional se emplea 
comúnmente para referirse a trabajo coordinado” y desde este punto las define como 
“asociaciones de interesados que tienen como objetivos la consecución de resultados 
acordados a través de la participación y colaboración mutua” (Sebastián, 2000, p.9)

Las anteriores concepciones de red permiten establecer una tipología ge-
neral que abarca los siguientes ámbitos: 

- Redes de computadoras (Lopera 2000)
- Redes de información (Lopera, 2000)
- Redes académicas y Científicas (Lopera, 2000)
- Redes sociales (Rodríguez, 2004)
- Redes regionales
- Red de conocimiento (Artiles, 2002)
- Red cultura
Desde el marco investigativo actual en el campo del arte, se aborda la tipo-

logía académica y científica planteada por Lopera (2000), en la que propone inte-
grar una reflexión frente al quehacer artístico como un ejercicio investigativo y la 
construcción de un nuevo conocimiento. De esta manera las redes plantean una 
interacción con el sector de artistas, académicos e investigadores vinculados a 
instituciones universitarias, para consolidar un sistema estructural y organizado 
de comunicación, que permita el intercambio, retroalimentación, movilización y 
visibilidad de prácticas. 

2. Redes Artísticas

Es importante destacar que las primeras evidencias sobre las redes de arte 
en el mundo se produjeron en los años 60 y 70 en Latinoamérica, con los llama-
dos arte-correo o arte-postal, como un “medio táctico en el ámbito del arte que 
estaba relacionado con la apropiación de los medios de comunicación para las 
manifestaciones artísticas del período, puesto que armar redes y comunicarse era 
tarea fundamental para la época” (Pianowski, 2008, p. 57). Este medio fortaleció 
la red para el intercambio y circulación de publicaciones gráficas como revistas, 



188 |

libros de artistas, fotografías, proyectos de acciones y convocatorias para exposi-
ciones; el propósito era usar el soporte postal como red oficial para la divulgación 
y articulación de la información a manera de colectivos. Ejemplo de ello, es el 
grupo de artistas “Escombro” en Argentina de los años 60, quienes conformaron 
un movimiento llamado movimiento “Diagonal cero” donde los artistas plásticos 
de manera experimental divulgaron sus trabajos en una revista o en exposiciones 
que dieron lugar a composiciones con el nombre de poesía visual. 

Durante los años ochenta y noventa, aparecen en el mundo las redes globales 
de prácticas artísticas que dan apertura a los nuevos circuitos artísticos en diferentes 
escenarios: museos, galerías, espacios independientes, revistas especializadas, pro-
gramas culturales y televisivos, etc., que eran organizados por entidades públicas y 
privadas para financiar a los artistas en becas o pasantías con el fin de construir un 
intercambio de experiencias entre críticos, curadores y teórico de las artes. Estos es-
pacios expositivos contemporáneos empezaron a jugar un papel importante como 
formas de la cultura, de la memoria y de la interpretación artística (Salcedo 2011).

Siguiendo el contexto de las redes en Latinoamérica, se evidencia que a 
partir de la primera década del 2000 hay un auge de estos mecanismos de inte-
racción, intercambio, conexiones y acercamientos con la práctica artística como 
creadora de comunidad, de las cuales en una contextualización inicial se pueden 
señalar las siguientes:

- Red Académica Nacional de Venezuela
- Res Artis—la red mundial de programas de residencia artística
- Red de Gestiones Autónomas de Arte Contemporáneo
- Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social
- Red de mediación artística 
- La Red de los Países Andinos
- Red Rain: Iniciativa entre artista visuales de Asia, África y América Latina, 
- Red Rehime
- Residencias en Red: Está formada por iniciativas de varios países entre 

ellos: Colombia, Perú, Argentina.
- Red Cultura: plataforma web de encuentro entre la oferta y demanda 

artística de todo el país, ya sea en forma presencial (CONECTA) como online 
(plataforma web). Su objetivo es fomentar la interacción entre artistas y progra-
madores de cultura de diversa índole en todo Chile3.

Dentro de las redes artísticas mencionadas anteriormente, se pueden iden-
tificar algunas tendencias investigativas que son aprovechadas por los medios 

3 - http://www.redcultura.cl/que-es-red-cultura
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tecnológicos (internet) para divulgar los resultados fruto de un conocimiento 
avanzado en Latinoamérica, entre ellas se resaltan las siguientes: 

Espacios | Gestión y administración
Creación artística | Arte y comunidad
Arquitectura y urbanismo | Políticas culturales
Industrias culturales | Internacional
Creación estética y comunitaria 
Ciudadanía, integración social, promoción de los derechos humanos, mul-

ticulturalismo y desarrollo sustentable
En el contexto colombiano se encuentra RENATA, una red de tecnología 

avanzada que enlaza al país con las principales redes de investigación en el mun-
do; su fin prioritario es desarrollar una función colaborativa con los principales 
entes institucionales e investigadores, docentes, estudiantes, etc. Ejemplo de ello 
es ARCU-RED inscrita a la red RENATA, que se define como una de las primeras 
redes que trabaja con la comunidad de arte y cultura en Colombia; el propósito 
de esta red es acceder a la visualización y coproducción de proyectos artísticos 
que se están realizando desde la región, para entablar un diálogo constante con 
la comunidad y buscar acciones colaborativas con otras instituciones mundiales.

 La Red de Artistas del Caribe es una propuesta que inició desde el año 
2010 como una plataforma integral que enlaza y promueve a los artistas, curado-
res, críticos, investigadores, gestores y demás participantes de las artes visuales 
en Colombia. Su principal tarea es el fortalecimiento, consolidación y proyección 
del arte en la red, a partir de estrategias de circulación, difusión, formación y 
gestión; herramientas que facilitan la apropiación y comprensión de las prácticas 
artísticas contemporáneas en su contexto.

Cabe señalar que algunos medios de difusión han posibilitado los ejercicios 
de construcción académica en red y de reconocimiento en el ámbito de la edu-
cación y de las artes, tal es el caso de los espacios de divulgación propuestos por 
Esfera Pública y el Ministerio de Cultura. En Colombia:

- R.I.C.O (Residencias Integrales de Colombia) en Medellín 
- Fundación MISOL para las artes 
- La Red Universitaria del Caribe
- ACC y ARCURED
- MEN, MinCultura, MinTIC, RENATA
- La Red de los Países Andinos
- La Red Artística y Cultural de la Comuna Uno (Medellín)
- Red de artistas del Caribe 
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- Arteenlared.com
- Nueve ochenta en red
- La Red Desarrollo & Cultura en Cartagena de Indias
- Red de Residencias Artísticas LOCAL de la Universidad Nacional de Colombia
- UNIRED 
- Asociación Colombiana Red Académica de Diseño 

3. Tendencias artísticas 

El planteamiento de las redes artísticas en Colombia, desde los hallazgos 
obtenidos en distintos procesos de indagación, muestra cómo las propuestas de 
investigación en el campo de las artes y la educación artística y sus correspon-
dientes ejecuciones al interior de las diferentes instituciones educativas universi-
tarias a nivel nacional, se establecen en tres tendencias:

A. LA INVESTIGACIÓN – CREACIÓN 

El debate sobre la investigación - creación surge de la validación de la prác-
tica artística como un proceso de investigación que determina métodos de inda-
gación, sistematización y resultados diferentes de la propuesta científica pero que 
parten del principio de generar nuevo conocimiento. De esta manera, se reconoce 
una teorización en la práctica artística que exige dedicación y compromiso, disci-
plina y vocación; cualifica la observación con el esfuerzo y el cuidado, descifra lo 
permanente en el cambio y reconoce vínculos invisibles entre las cosas; caracte-
rísticas que utiliza para la propuesta cientificista pero que no difiere del arte que, 
además, propone una fascinación de modo más intenso en la sensibilidad que en 
la reflexión sistemática (Acosta, 2003). 

Si la teoría permite observar detenidamente, a través de un acumulado his-
tórico, y remite la multiplicidad de la experiencia a la unidad de explicación, el 
arte convoca la totalidad de la experiencia, la idea y la emoción y su universalidad 
no se instala en un lenguaje elaborado a través del cual se haría accesible, como 
ocurre – por ejemplo – en las ciencias, sino que corresponde a una experiencia 
que no es posible descomponer en una multiplicidad de perspectivas y que en su 
particularidad, parece universal e inagotable (Acosta, 2003).

B. INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA

Las instituciones académicas que tienen programas en artes tienden a ge-
nerar propuestas investigativas desde las diferentes disciplinas del campo hu-
manístico tales como filósofos, sociólogos, antropólogos e historiadores han ela-
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borado y ejecutado proyectos en conjunto. De igual manera, estos profesionales 
han sido parte de la formación académica de un alto número de facultades que se 
podrían determinar cómo campos comunes de formación y que, incluso, se han 
establecido como departamentos universitarios. Esto conlleva a que las intenciones 
investigativas estén permeadas por los vínculos que las prácticas artísticas estable-
cen con espacios de indagación afines y que, además, se han constituido como refe-
rentes teóricos o han generado procesos alternos que reconocen la integralidad del 
arte. En este sentido las distintas propuestas de investigación que se consolidan en 
grupos y semilleros de programas afines han venido fortaleciéndose y dando aper-
tura desde la línea del arte a indagaciones que determinan estudios en el campo 
estético, historiográfico, antropológico y etnográfico. Vinculándose directamente a 
las propuestas curriculares y como saber propio de los planes de estudio.

C. INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD.

El campo de la educación desde el enfoque de la investigación en artes se 
ha consolidado como un espacio de acercamiento al contexto formativo de la po-
blación en las diferentes regiones, partiendo inicialmente de propuestas de inter-
vención en comunidad y de la necesidad de fortalecer la formación pedagógica de 
los profesionales en artes cuya labor se enfoca en la docencia. Por esta razón sur-
gen programas de formación en educación artística o de licenciaturas que actual-
mente se consolidan como formadores de formadores en el ámbito de las artes.

Estos espacios han elaborado propuestas de investigación que determinan 
las posibilidades de la educación en el ámbito artístico, respondiendo a las nece-
sidades de las regiones y sus perspectivas, a la legislación nacional y la valoración 
del arte y la creación como medio de encuentro y formación disciplinar. Además 
es necesario señalar que los programas académicos en arte a nivel nacional han 
trascendido los límites de lo individual para implementar propuestas de inter-
vención con comunidades que reconocen la valoración del arte como espacio de 
encuentro de las intersubjetividades.

Por otra parte, además de la necesidad de establecer redes académicas e 
intercambios entre los esquemas que se preguntan sobre la educación en las artes 
plásticas y la educación artística, en donde se abarquen las prácticas artísticas 
como posibilidades de la investigación desde una estructura propia en la que las 
dinámicas de configuración planteen diversos tratamientos y desarrollos, sin que 
esto implique no responder a la rigurosidad y veracidad de la investigación.

Del mismo modo, el arte es un eje articulador de los saberes interdiscipli-
narios que plantea otra manera de investigación, en donde si antes se indagaba 
bajo la línea científica, ahora una perspectiva de la investigación creación con-
cibe la indagación interdisciplinaria permitiendo la materialización del saber y 
por ende la construcción del conocimiento, en donde el artista como investigador 
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trabaja en red, organiza y compone estrategias, prácticas y saberes en espacios 
concebidos para este estudio.

4. Red Nacional de Investigación en Arte y Prácticas Culturales REDIARTE

Los procesos investigativos institucionales en torno a las artes y las prác-
ticas culturales a nivel nacional, aunque se estructuran bajo políticas nacionales 
y políticas determinadas por las instituciones educativas, presentan dificultades 
en la difusión y en la circulación de sus alcances, lo que además reduce el surgi-
miento de intenciones interinstitucionales que puedan ser formalizadas y a las 
cuales se les otorgue el debido reconocimiento. Por ello es necesaria la configu-
ración y consolidación de un espacio que reconozca las intenciones investigativas 
en el campo de las artes y las prácticas culturales, favoreciendo el intercambio 
de conocimiento y experiencias, permitiendo su divulgación y generando nuevas 
oportunidades de construcción de propuestas de investigación con participación 
interinstitucional. Para enfrentar este desafío se crea la Red Nacional de Investi-
gación en Artes y Prácticas Culturales - REDIARTE. 

Ante esta iniciativa de investigación en las artes y las prácticas culturales, 
se hace evidente la necesidad de un reconocimiento y articulación de las inten-
ciones investigativas que se han gestado de manera individual en las institucio-
nes educativas, proponiendo espacios de circulación, encuentro y construcción 
de conocimiento, a través de la formulación de una red nacional de investigación 
en artes y prácticas culturales REDIARTE, que esté planteada en relación con las 
dinámicas investigativas internacionales.

El principal objetivo y concepción de REDIARTE es el trabajo colaborativo 
a través de un espacio de diálogo, intercambio y creación de estrategias para el 
fortalecimiento y circulación de los proyectos investigativos entre las diferentes 
instituciones que tienen programas académicos en artes y prácticas culturales; 
como también, la consolidación del campo artístico y cultural a través de una 
red virtual que permita la promoción, divulgación e incorporación del trabajo 
colectivo de las instituciones participantes. Es importante resaltar las siguientes 
finalidades de REDIARTE: 

- Intercambios académicos y/o movilidad estudiantil en programas de grado
- Desarrollo de programas de diplomados y eventos académicos en colabo-

ración con las instituciones adscritas a la Red.
- Realización de investigaciones conjuntas para el fortalecimiento del ám-

bito artístico y cultural.
- Publicación y divulgación de los productos realizados durante la perma-

nencia en REDIARTE
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- Intercambio de información académica y cultural por parte de las univer-
sidades aliadas.

- Desarrollo de eventos propios de la Red, tales como seminarios, congre-
sos, foros, diplomados, entre otros.

- Preparación conjunta de pares académicos, para procesos de acredita-
ción, autoevaluación e investigación de los programas académicos con las univer-
sidades amigas.

- Planteamiento de estrategias de auto sostenimiento de la Red.
- Establecer espacios de encuentros virtuales para el desarrollo de iniciati-

vas de investigación.
- Manejo de nuevas tecnologías y plataforma virtual
A manera de conclusión se puede decir que la importancia de la creación 

de las redes, y sobre todo la red en investigación en arte y cultura, reside en que 
permite interactuar y dialogar con otras instituciones académicas, con el fin de 
crear espacios de reflexión, promoción, difusión y visibilidad de los resultados 
de investigación y producción artísticas, culturales y científicas de la comunidad 
a nivel nacional e internacional. Aparte de ello, el trabajo en y con las redes hace 
posible un acercamiento a experiencias diversas, permitiendo la ampliación del 
panorama de investigación y de conocimientos alternos y hace posible el reco-
nocimiento de ejercicios de pares interinstitucionales que buscan y propenden 
por un trabajo conjunto a mediano y largo plazo; este es el reto de la educación 
superior de hoy y de REDIARTE.
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13. LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LAS OBRAS 
ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

Sol Massera1 

Laura H. Molina2 

RESUMEN

En el presente trabajo se analiza el proceso de construcción de conocimiento en la crea-
ción de obras de arte contemporáneas inscribiendo teóricamente estas producciones en las investi-
gaciones basadas en arte (IBA). En este tipo de investigaciones se comprende que las obras artísticas 
poseen una significativa carga epistémica y, por ende, la construcción del conocimiento se da en el 
proceso de elaboración de las obras de arte, un conocimiento experiencial y hermenéutico pero no 
logocéntrico. Pensar la producción artística como una investigación en arte es poner en valor sus 
procesos cognitivos, y transforma plenamente la formación y el ejercicio de la docencia en arte.

En la Facultad de Bellas Artes de la UNLP (Argentina) se da en cuarto año la materia Epis-
temología de las Artes, que tiene entre su alumnado a estudiantes de Cine, de Plástica y de Diseño 
Multimedia. Es el objetivo final de esta materia señalar a la IBA como posibilidad válida de abordaje. 
Así, esta corriente de pensamiento se vuelve método de enseñanza disciplinar o interdisciplinar en 
las carreras de artes.

Para analizar cómo es ese proceso se tomarán como casos las obras-investigaciones Arqui-
tectura Blanda de Sol Massera, que indaga sobre la construcción del género y la identidad; y Poten-
cial Múltiple, de Jorgelina Mongan y Sol Massera, que trabaja sobre el cuerpo individual frente a la 
trama colectiva, sus articulaciones y desarticulaciones posibles.

Palabras-clave:Arte contemporáneo; Epistemología del Arte; Investigación en Arte

1. Introducción. IBA, Investigación basada en artes

Este escrito busca presentar a la producción artística como una investi-
gación en arte válida y cargada de conocimiento. Desde esta nueva visión, se re-
conoce al arte como capaz de generar conocimiento que, sin ser necesariamente 
científico, permite la interpretación de la realidad que rodea la vida y el hombre 
(García y Belén, 2013: 9). El arte se entiende como una manera no sólo de obser-
var o interpretar el mundo, sino como una manera de construirlo dinámicamente 
a través de procesos constructivos.

A partir de esta mirada se entiende al arte como conocimiento plasmado, 
cognitivo, racional pero no discursivo; el arte no suma al logocentrismo imperan-
te, ya que la obra de arte hace hablar a la realidad, pero no con palabras. Los ar-
tistas realizan una indagación, una exploración, es decir, una investigación para 
1 - Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata / solmassera@gmail.com
2 - Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata / laurahmolina@gmail.com
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realizar la obra, aunque no haya una investigación científica que siga un método 
dado. Jorge Wagensberg (2014: 43) observa que la obra de arte hace existir algo 
que antes resultaba invisible y a su vez induce a una ampliación de la realidad. 
Las profesoras Silvia García y Paola Belén (2013: 21) afirman que el conocimien-
to no requiere ser exclusivamente científico para habitar en la Academia, ya que 
desde este marco epistémico, podemos considerar a las investigaciones artísticas 
como productoras de un conocimiento válido. 

Por su lado, Henk Borgdorff (2005: 4) describe tres tipos de investigacio-
nes artísticas: (1) investigación sobre las artes (que tiene como objeto de estu-
dio la práctica artística en su sentido más tradicional y teórica, que protagoniza, 
por ejemplo, la Historia del Arte); (2) investigación para las artes (investigación 
aplicada que aporta descubrimientos e instrumentos que sirven a la construcción 
artística concreta); (3) investigación en las artes (o investigación basada en artes, 
IBA), que es el más controvertido de los tres tipos ideales de investigación. Se 
refiere a la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, y no con-
templa ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que ésta 
es, en sí, un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los 
resultados de la investigación. A partir de esta mirada, la práctica artística puede 
ser calificada como investigación, y la obra de arte, el resultado final de dicha 
investigación. Sin embargo, no toda obra de arte es una producción de conoci-
miento (Lasarte y otros, 2015: 5).

Para que una obra de arte porte conocimiento requiere, en primer lugar, 
de una indagación previa, una búsqueda que va desde el contexto socio-cultural 
en el que ella nace hasta los materiales que la obra necesita para ser lo que debe 
ser. En segundo lugar, la producción artística debe tener por finalidad ampliar 
nuestro conocimiento y entendimiento, y debe tratarse de una investigación ori-
ginal. En tercer lugar, al igual que en otro tipo de investigaciones, debe comenzar 
a partir de un obstáculo, sospecha o duda, generando preguntas disparadoras, 
dentro del marco de la cultura y, en el caso específico de las investigaciones artís-
ticas, pertinentes para el contexto de la investigación y el mundo del arte. La obra 
debe partir de una experimentación y búsqueda dirigida ex profeso. Finalmente, 
emplea métodos que son apropiados para el futuro estudio. 

Los beneficios que proporciona la IBA son entonces: buscar otras maneras 
de mirar y representar la experiencia, tratar de desvelar aquello de lo que no se 
habla, plantear cuestiones que otras formas de investigar no plantean. A su vez, 
la IBA no propone llegar a una verdad última y objetiva, sino que busca disparar 
reflexiones, pensamientos, diálogos, entablando un puente entre artista y espec-
tador. La IBA trata de evitar la ficción perfecta que representa de manera unívoca 
la realidad y da la posibilidad al lector de completar el relato (Hernández Her-
nández, 2008: 97). Además, es más accesible que el discurso académico erudito, 
dando la posibilidad de tener mayor alcance e impacto.
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2. Rol en educación artística

En la Facultad de Bellas Artes de la UNLP (Argentina) se da en cuarto año 
la materia Epistemología de las Artes, que tiene entre su alumnado a estudiantes 
de Cine, de Plástica y de Diseño Multimedia. Es el objetivo final de esta materia 
señalar a la IBA como posibilidad válida de abordaje. Así, el trabajo final de la 
materia requiere que los alumnos -que cursan carreras artísticas- presenten sus 
proyectos artísticos propios como investigaciones en arte; y a su vez, como boce-
tos o presentaciones preliminares o ensayísticas de sus próximas tesis de grado. 
De esta forma, se alienta a los alumnos, que cuando llegan a cursar esta materia 
se encuentran sobre el final de la carrera, a que comiencen a bocetar su plan de 
tesis de grado en el trabajo final de la materia. 

Desde el año 2012, en las carreras de Plástica de la Facultad de Bellas Artes no 
se exige una gran extensión teórica en la tesis de grado, sino que se prioriza la propia 
obra artística como conocimiento válido y necesario para la colación de grado. 

Y con este panorama, el alumno, en su etapa de pregrado, comienza a pen-
sarse como profesional y construye obra bajo los paradigmas de la IBA. Y esta 
corriente de pensamiento se vuelve método de enseñanza disciplinar o interdisci-
plinar en las carreras de artes.

3. Obras como investigación

Las características del conocimiento que aportan las obras que parten de la 
IBA pueden ayudar a pensar la realidad desde su complejidad, atravesada por lo 
emocional, lo subjetivo, lo relacional y lo intersubjetivo. Según las apreciaciones 
de John Dewey, la obra no se transmite discursivamente sino que propone una 
experiencia estética y una experiencia total:

En el arte como experiencia, la actualidad y la posibilidad o idealidad, lo 
nuevo y lo viejo, el material objetivo y la respuesta personal, lo individual y 
lo universal, lo superficial y lo profundo, lo sensible y la significación, se in-
tegran en una experiencia que transfigura la significación que tienen cuando 
la reflexión las aísla. (...) Una experiencia instantánea es una imposibilidad 
biológica y psicológicamente. Una experiencia es un producto o, como se 
debería decir, un subproducto de una interacción continua y acumulativa de 
un yo orgánico con el mundo (Dewey, 2008: 335 y 248).

Cecilia Durán en “Acerca del arte, la ciencia y la acción inteligente” observa 
que Dewey, en El Arte como Experiencia, disecciona los rasgos distintivos funda-
mentales de la obra de arte entendida como experiencia: describe a esta última 
como una actividad (en el sentido de acción e intercambio activo, atento y cons-
ciente frente al mundo), y como una relación indisoluble con lo vital, ya que toda 
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experiencia se constituye como un vínculo con el medio o el ambiente: “la natura-
leza de la experiencia está determinada por las condiciones esenciales de la vida… 
es vitalidad elevada, proporciona nuestra única posibilidad de una estabilidad 
que no es estancamiento, sino ritmo y desarrollo” (Dewey en Durán, 2008: 1).

Sin embargo, la autora explica que no toda experiencia es, para Dewey, una 
experiencia propiamente dicha: “las hay mecánicas u ordinarias en las que, sobre 
todo, se trunca alguna de las características mencionadas. Son experiencias in-
completas o en las que el sujeto no se involucra en ellas de manera activa” (Dewey 
en Durán, 2008: 2). 

En este escrito utilizaremos dos obras para ejemplificar lo estudiado hasta 
ahora: Arquitectura Blanda, de Sol Massera, presentada en 2013 en Residencia 
Corazón, en la Ciudad de La Plata, con la curaduría de Nicolás Cuello; y Potencial 
Múltiple, de Jorgelina Mongan y Sol Massera, presentada en el ciclo de Perfor-
mance de la Sala Microespacio del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pe-
torutti, también en La Plata, en 2015.

En cada caso se analizarán: a. el problema/pregunta/ hipótesis dispara-
dor/a, es decir, cuáles son los cuestionamientos que movilizan la realización de 
la obra; b. la propuesta, que equivaldría en términos de investigación a la meto-
dología utilizada para abordar el problema; c. los resultados/conclusión/cono-
cimiento generado a partir de esta experiencia estética, en términos de Dewey 
anteriormente explicados.

ARQUITECTURA BLANDA

Datos técnicos
Artista: Sol Massera
Curador: Nicolás Cuello
Primera presentación: Residencia Corazón. La Plata, Buenos Aires.
Año: 2013

PROBLEMA/PREGUNTA/ HIPÓTESIS DISPARADOR/A

Esta muestra fue el resultado de una investigación artística que comenzó 
con una pregunta: ¿qué es ser mujer? De esta pregunta se desprendió su opuesta 
complementaria: ¿qué es ser hombre? Ante estos cuestionamientos surgió el ver-
dadero problema a trabajar: la construcción binaria hombre/mujer marcadas por 
la biología frente a la pluralidad sexual existente. 
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PROPUESTA 

Para pensar esta problemática, se tomó como elemento metafórico la ca-
dera y los elementos de exhibición y exposición remitían a los de un museo de 
ciencias naturales. La cadera femenina y la masculina son diferentes: una, la fe-
menina, es más redondeada y corta: la masculina, más estrecha y alargada.

A partir de estos esquemas visuales se realizaron 10 caderas diferentes y se 
colocaron con alfileres en cajas de acrílico de 25 x 25 cm. Estas cajas se dispusie-
ron en dos mesas blancas, cuya altura era similar a la altura de las caderas de los 
espectadores visitantes (imagen 1). Cada cadera se nomenclaturó con un número 
del uno al diez; la cadera número uno tenía la forma que corresponde a la mujer 
según los libros de anatomía, y la del diez, la del hombre. Las restantes fueron 
modelos con características híbridas: los números correspondieron a su parecido 
con uno u otro género. Por eso, las características de las caderas número cuatro, 
cinco y seis eran indefinibles.

En otro sector del espacio expositivo, se proyectó un video en loop. En él, 
una persona sin rasgos identitarios visibles, vestida enteramente de negro, sen-
tada en una banqueta, recorta una pila de papeles con formas de cadera y los va 
depositando en el piso, uno por uno, tirando los restos del papel por detrás de su 
asiento. Las caderas realizadas no siguen ninguna norma, no se puede identificar 
a qué género pertenecen, sino que son realizadas a partir del deseo de la persona 
sentada en la silla. El video dura aproximadamente 12 minutos, hasta llenar el 
piso de caderas diferentes (imagen 2).

A la derecha de este video se presentó una instalación: sobre una banqueta 
se depositó una pila de papeles y una tijera. Alrededor de la banqueta había mu-
chas caderas recortadas, depositadas en el piso, aleatoriamente. Estos elementos 
eran muy similares a los del video, e invitaban al espectador a recortar el papel 
con la forma que más le gustara. El video se pensó como una presentación y una 
propuesta de una acción simultáneamente (imagen 3).

La muestra fue pensada desde un primer momento con el historiador del 
arte, investigador y curador Nicolás Cuello, quien además diseñó el catálogo. Es-
taban a la venta el día de la inauguración, y su packaging continuaba la estética de 
la sala, pues cada ejemplar venía en su respectiva bolsa ziploc (imagen 4).

RESULTADOS/CONCLUSIÓN/CONOCIMIENTO GENERADO

En este tipo de investigaciones, las investigaciones en arte, no se arriban 
a conocimientos científicos tradicionales. Por ejemplo, en este caso no se logra 
resolver qué es ser mujer y qué es ser hombre, aunque ese haya sido el origen, la 
pregunta disparadora de esta investigación. Es más, se propone que no hay una 
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respuesta a estas preguntas, que responderlas sería reduccionista, simplificaría la 
complejidad que atravesamos y que generamos (Morin, 1999: 1).

Como decíamos anteriormente, estos conceptos se construyen con recur-
sos artísticos: en primer lugar, se cuestiona el uso de la nomenclatura, conside-
rándola una herramienta de construcción del conocimiento de estructura vertical 
e impositiva, y que concibe al objeto de estudio como un fenómeno estático e 
inmutable. La nomenclatura ofrece una certeza irrevocable de qué es lo que se 
está viendo, sin dar lugar a dudas, sin explicar cómo se llega a esta conclusión, 
sin dar lugar a la opinión diferente, comprendiendo que eso será así siempre, 
atemporalmente, objetivamente y sin importar el contexto dónde suceda. En la 
práctica artística propuesta se está poniendo en relieve justamente lo contrario: 
lo complejo y dinámico que es el concepto mujer y el concepto hombre, y sin em-
bargo, muchas veces se presenta una definición simple que contempla sólo dos 
opciones: hombre/mujer. Su complejidad radica en que atraviesa la vida de todo 
ser humano, y todos tenemos algo que decir al respecto. Por eso, las obras presen-
tadas en la muestra estaban nomenclaturadas con números, no con nombres. Al 
no poner nombres específicos, se está dejando que el espectador elija la que más 
le guste, y se identifique con la que quiera, sin que eso conlleve una construcción 
simbólica tan fuerte como el ser mujer o ser hombre.

En segundo lugar, en este proyecto no se entienden estos conceptos como 
estancos, definidos y cerrados sino modificables, mutables, vivos y abiertos. Tan-
to la disposición de las piezas en mesas a la altura de las caderas, proponiendo 
que las caderas de los espectadores forme también parte de la colección, como 
también la invitación a recortar la cadera de papel en la instalación, es conse-
cuencia de esta postura epistemológica. No es posible terminar de investigar este 
tema. No es posible que tenga un fin. Mientras siga naciendo gente, este tema se 
revisará, se hará una nueva lectura sobre él, se transitará un nuevo sentido, por-
que los conceptos de género, de identidad, de hombre y de mujer son desvincu-
lables de cada uno de nosotros.las caderas exhibidas en cajas de acrílico estaban 
dispuestas en una mesa a la altura de la cadera el espectador. Esto fue pensado 
como una invitación al público de ser parte de esta “colección”, acortar la distan-
cia entre los modelos ideales exhibidos y las caderas reales.De esta manera, se 
genera un quiebre en la necesidad de la idealización para la comprensión de un 
fenómeno, ya que la realidad está más cercana a la diferencia y la iregularidad, 
que al consenso y la regularidad.

En tercer lugar, el video no sólo es para observar la acción de la performan-
ce, sino es una invitación a tomar parte de la instalación que está a la derecha 
del video. Es así como en la instalación el público es animado a tomar un papel y 
recortar su cadera. Entonces, el público se presenta, como interactor, y

 “... la obra como tal se revela a partir de la actuación y de la interven-
ción del espectador. Esto significa una ruptura con el sistema tradicional 
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secuencial, una ruptura con la estructura definida y acabada de la obra de 
arte objetual. (...) La obra de arte interactiva significa un paso desde la 
teoría estética clásica, centrada en el objeto de arte, hacia una nueva teoría 
que tiene como punto de referencia principal el observador, el público, el 
usuario” (Giannetti, 2004: 2).

En cuarto y último lugar, al invitar a la comunidad a construir su modelo de 
cadera, construyendo metafóricamente su concepto de género, se está apelando a la 
construcción de un concepto intelectual desde una práctica sensible como es el arte. 
La obra participativa abre el juego a los demás para generar mayor riqueza y diversi-
dad en la construcción de este concepto. Al presentarse el público como co- creador, 
se pone en cuestión justamente, quién es o debe ser el creador, el constructor del 
conocimiento, y si se nos es permitido cuestionar o transformar aquello establecido.

Por esta razón, se pone en relieve el concepto de inteligencia colectiva 
(Lévy, 2004: 20), es decir, una inteligencia repartida en cada unos de los inte-
grantes de nuestra comunidad, donde todos aportamos para el enriquecimiento 
mutuo. Entonces, este trabajo es un reconocimiento al conocimiento, la inteli-
gencia y la experiencia de todos, sabiendo indispensable cada aporte para la total 
comprensión de este concepto complejo e irreductible.

En conclusión, en la exposición Arquitectura Blanda no se mostró una obra 
cerrada y terminada. No se mostraron conceptos estancos o definidos eternamen-
te. Resaltando así la importancia de cada persona en la construcción del concepto 
género y abrir el espacio a la duda, al replanteo constante, a la contradicción, al 
continuo cuestionamiento y al lugar del otro como co-pensante y co-constructor. 

De esta manera, se puede revisar desde dónde construimos conceptos que 
nos atraviesan en lo más íntimo, a nuestra más profunda identidad y cómo influ-
ye el contexto y la normalización social en esa construcción, entendiendo la iden-
tidad no como un concepto metafísico y esencial, en términos cartesianos, sino 
como una práctica corporal que se construye a partir del sí mismo en relación 
con el otro (Sáez, 2007: 41). Sólo a partir del empoderamiento colectivo podemos 
hacernos cargo de las construcciones que se hacen por nosotros. 

POTENCIAL MÚLTIPLE

Datos técnicos
Autoras: Jorgelina Mongan y Sol Massera
Primera presentación: Sala Microespacio - Museo Provincial de Bellas Artes Emi-
lio Petorutti. La Plata, Buenos Aires.
Artista sonoro invitado: Miguel Ángel Lorenzio
Año 2015
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PROBLEMA/PREGUNTA/ HIPÓTESIS DISPARADOR/A

¿Cómo se interactúa con el otro? ¿Qué desafíos genera un cuerpo en el 
cuerpo del otro? ¿Qué limitaciones impone, y cómo condiciona el cuerpo y su 
forma de moverlo? Este proyecto comienza a partir de ciertos cuestionamientos 
acerca de la posibilidad de interacción con un otro, la posibilidad de una desarti-
culación corporal y de una rearticulación frente a la trama humana.

PROPUESTA

La propuesta pensada para aproximarse a estas problemáticas fue una ins-
talación interactiva, activada en un primer momento con una acción performá-
tica. La obra fue emplazada en la Sala Microespacio del Museo de Bellas Artes 
Emilio Petorutti, en un ciclo de performance de 2015.

La instalación constó de una trama construida a partir de módulos de pa-
pel. Estos módulos fueron realizados en grabado, gofrados, y se asemejaban a 
partes óseas. El gofrado es una técnica de estampación que no utiliza tinta. Se 
modifica el papel a través de humedecerlo y realizarle presión dejando impreso el 
relieve de una matriz.

Una vez impresas las planchas con muchos módulos (imagen 5) se repar-
tieron para que los espectadores ayudaran a recortarlas, involucrándolos de una 
manera directa en la realización y concepción de la red, potenciando el enfoque re-
lacional. A partir de esas piezas se tejió la trama que ocupaba gran parte de la sala.

La trama estaba sostenida en el espacio con un sistema de motores, que se 
activaban con sensores de movimiento. Estos motores generaban un leve movi-
miento ondulante, acompañado por una instalación sonora que también se acti-
vaba al iniciarse el movimiento (imagen 6).

El día de la inauguración se realizó la performance. Esta intervención per-
formática se desarrolló mediante el cuerpo butoh, cuando hablamos de él, nos 
referimos a un cuerpo en constante estado de receptividad en el que prevalece 
hacer visible las fuerzas que lo mueven. La performer, Jorgelina Mongan, portaba 
un dispositivo lumínico, y exploró su vínculo con el entramado, su materialidad y 
los diferentes juegos de luces y sombras (imagen 7).

Luego de la performance, quedó la instalación en el espacio. Cada vez que 
un espectador recorría la trama, se activaban los motores y el sonido.

CONCEPTO CONSTRUIDO

Al igual que en la obra analizada anteriormente, en este trabajo varios 
elementos construyen el concepto final, desde una metodología específicamente 
artística. En primer lugar, se construye un concepto a partir de la elección de la 
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técnica del gofrado. Esta técnica realiza una modificación muy sutil en el papel, 
casi imperceptible desde lejos, pero es una huella profunda que modifica el papel 
desde su estructura interna. Así se propone un paralelismo con las interacciones 
humanas, donde el vínculo atraviesa y modifica a todos los miembros de una co-
munidad desde lo más interno.

En segundo lugar, al invitar al público a realizar las piezas que componen 
la trama recortando las estampas, se metaforiza el acto de cortar, que remite al 
acto selectivo y personal de decidir, de dejar de lado algo y conservar otra cosa. 
La mirada que tiene una persona sobre el otro es un recorte personal que se hace 
de él y, a partir de eso, construye su concepto sobre la otra persona. A su vez,esta 
interacción de los espectadores potencia la reflexión de las posibilidades de la 
construcción colectiva.

En tercer lugar, la performer activa el movimiento en la trama con su pre-
sencia y no con el roce de su cuerpo. Además, modifica el espacio con la ilumina-
ción que porta, ya que la sala está a oscuras, sólo vemos lo que ella ilumina y la 
sombra, los ecos de esa trama que no son necesariamente reales. Estos diferentes 
niveles de modificación y visibilización de la trama metaforiza la complejidad de 
las relaciones humanas, y sus consecuencias visibles e invisibles.

En cuarto lugar, el espectador es invitado a tomar el rol de activador de 
la red. Así, todos son responsables de esta activación y modificación constante, 
consciente o inconscientemente, de ese sistema interconectado humano.

Es decir, todos las elecciones y elementos formales y conceptuales de este 
proyecto artístico apunta a construir una reflexión y un conocimiento acerca de la 
potencia de lo colectivo. Se propone pensar cómo cada acción y cada pensamiento 
sobre el otro moviliza toda la trama humana. cómo un mínimo movimiento pue-
de desarticular algo que parece inamovible y resaltar la importancia de las redes 
humanas para generar una mayor visibilidad y versatilidad.

4. Conclusión

A partir de estos casos podemos ver cómo se articula la investigación con 
la práctica artística, es decir, cómo se construyen conocimientos a partir de he-
rramientas y elementos propios del mundo artístico como la retórica, el rol del 
espectador, la materialidad y la experiencia estética.

Esta forma de entender a la producción artística como investigación cumple 
un rol fundamental en la educación en el arte, pues se aleja y desmitifica el artista 
como genio, inspirado por las musas y propone un artista que plantee su trabajo, 
que indague en sus posibilidades de trabajo, que lo desarrolle teniendo en cuenta 
un objetivo, para así profundizar sus producciones artísticas. Así, se enfrenta a una 
vida artística contemporánea, en donde la modalidad proyectual predomina. 
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Además, se enriquece el conocimiento del mundo académico, ya que el 
conocimiento que le brinda el arte permite incorporar una dimensión subjeti-
va, emocional, relacional, transdisciplinar y compleja, características necesarias 
para pensar el conocimiento social actual.
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Anexo Imágenes

ARQUITECTURA BLANDA

Imagen 1: Cajas con caderas gofradas

Imagen 2: Video performance
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Imagen 3: Instalación 

Imagen 4: Catálogo
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POTENCIAL MÚLTIPLE

Imagen 5: Impresiones para recortar

Imagen 6: Instalación
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Imagen 7: Performance
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14. ARTE CONTEMPORÂNEA, ESCRITA E FORMAÇÃO DE DO-
CENTES EM ARTE

Daniel Bruno Momoli1

Luciana Gruppelli Loponte2

RESUMO

O trabalho apresenta os movimentos de formação para a docência em arte que foram 
feitos por um grupo de alunas da primeira turma de um curso de Licenciatura em Artes Visuais, 
no interior do estado do Paraná (Brasil). Os movimentos possibilitam entender o modo como estas 
alunas produziram-se professoras de arte a partir das artes visuais contemporâneas, da escrita para o 
TCC e para o Estágio e os atravessamentos das relações de poder e gênero presentes neste contexto. 
Neste trabalho, a escrita ocupa o lugar da produção de si e as artes visuais contemporâneas consti-
tuem-se como aberturas nos modos de ver das alunas. E a partir destas intersecções, mostra-se que 
é possível pensar a formação de professores de maneira menos universalizada dentro de uma única 
identidadee com atitudes mais artistas. Dessa forma, acredita-se que é possível refazer-se a todo 
instante na busca por constituir um modo de ser docente mais aberto às questões de nosso tempo.

Palavras-chave: Formação de professores. Arte contemporânea. Gênero. Escrita.

Uma frase escrita por Nietzsche, no aforisma 299 de A Gaia Ciência, é o 
disparador do movimento que provoca a articulação entre o tema das artes vi-
suais contemporâneas e a escrita para pensar de outros modos a formação de 
docentes de artes: “o que deveríamos aprender com os artistas”. No aforisma, o 
filósofo diz-nos que é preciso afastarmo-nos das coisas até que não vejamos mui-
ta coisa e nosso olhar tenha de juntar muitas coisas para vê-las ainda.

No afastamento provocado pelo pensamento de Nietzsche, começou-se a 
pensar no modo como um grupo de alunas3 elaborava-se para a docência em arte 
e que papel tiveram a escrita e as artes visuais contemporâneas nesse processo de 
constituir-se professoras de arte. Nesta analítica, foram sendo considerados os 
atravessamentos das relações de poder e gênero presentes no contexto da região 

1 - Doutorando em Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia – 
GPAP Mackenzie. danielmomoli@hotmail.com
2 - Doutora em Educação - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora da Pós-Graduação em Educação – 
PPGEdu/UFRGS. luciana.arte@gmail.com
3 - Ao referir-me às alunas da primeira turma do curso de Licenciatura em Artes Visuais, faço menção a um grupo formado por vinte 
e três alunas e três alunos com idade entre 21 e 50 anos e que realizou a sua formação entre 2008 e 2011. A opção por utili zar os 
termos no feminino deve-se a um posicionamento político sobre as questões de gênero e também porque esta pesquisa coloca em suspenso 
as maneiras como um grupo de alunas constituiu um modo de ser docente a partir das relações de gênero e poder e os atravessamentos 
com a escrita acadêmica e as artes visuais contemporâneas. Estes temas serão apresentados e discutidos ao longo de todo o trabalho para 
pensar os movimentos de formação desenhados pelas alunas na elaboração do seu modo de ser docentes de artes.
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sudoeste do Paraná e a forma como estas alunas foram sendo constituídas como 
sujeitos de um determinado modo de ser mulher e de que maneiras isso estava 
presente no processo formativo para a docência.

A escrita é tomada no texto como parte de um processo de elaboração de si 
e foi produzida a partir de duas situações: escritas de cunho formal e escritas infor-
mais. As escritas de cunho formal foram aquelas feitas a partir de exigências do curso 
para as práticas de Estágio de Docência e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 
As escritas denominadas informais foram aquelas produzidas como provocação em 
torno do próprio processo de formação, como a escrita de cartas e entrevistas. 

O uso da escrita das alunas relacionado a como elas foram desenhando um 
modo de ser docente, justifica-se por considerarmos que a escrita pode seruma pro-
dução que não necessita deuma referenciaçãodireta com o real, sendo que seu fluxo 
pode relacionar-se com a forma como vamos nos constituindo. A escrita é parte de 
um processo de fazer-se, muito próxima ao de um esboço que é realizado por um ar-
tista para um trabalho visual. Através desta escrita, osmodos de ser das alunas eram 
colocados sob suspeita, principalmente quando elas escreviam sobre como estavam 
se tornando professoras, ou quando escreviam sobre si nas cartas e nas entrevistas.

A partir da ideia da escrita como um rastro, pensamos a escrita como uma-
marca deum material sobre uma superfície. O movimento feito pela mão fica ali 
registrado na superfície na qual a escrita é gravada, mesmo que um movimento 
errado. É um rastro que fica pelo acaso, “rastros não são criados – como outros 
signos culturais e linguísticos – mas, sim deixados ou esquecidos” (Gagnebin, 
2009, p. 113). Os rastros que foram sendo encontrados nas escritas das alunas 
foram situações que, na hora da escritura, talvez tenham passado despercebidas, 
como quando falavam da infância, dos pais, do casamento, da escola.

O interesse em buscar estes rastros é parte de uma escolha metodológi-
ca da investigação que foi realizada a partir do contexto da região sudoeste do 
Paraná. Uma região marcada por conflitos diplomáticos como os limites entre 
Brasil e Argentina; conflitos em torno da posse da terra: Guerra do Contestado 
(1912-1916) e Revolta dos Posseiros (1957); e também a atuação da Igreja Cató-
lica na difusão de uma moral que marcou diferentes práticas neste contexto. Na 
pesquisa, percebeu-se o quanto estas marcas atravessavam os modos de ser das 
alunas e o quanto a formação superior colocava em suspensão estes aspectos em 
tornos de suas vidas.

Por sua vez, as artes visuais contemporâneas são apresentadas como ferra-
menta que pode operar na abertura dos modos de ver de docentes em formação 
pelo seu interesse no plural e nas questões que transbordam os limites pré-deter-
minados. Tais produções não apontam um único caminho ou, então, alguma fór-
mula prescritiva, atitudes que se caracterizam como urgentes nos tempos atuais, 
principalmente quando se pensa na complexa tarefa que é educar no tempo pre-
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sente. Acreditamos que tais aberturas possibilitem a inserção de diferentes mo-
dos de pensar sobre as formas de ser docente, o que contribui para a discussão em 
torno da formação inicial de professores de artes visuais.

Na esteira destas questões, é apresentado um modo de pensar a docência 
de maneira menos universalizada e mais próxima de uma atitude artista, em que 
tais atitudes podem ser constituídas a partir das aberturas do olhar operadas pe-
las artes visuais contemporâneas e pela escrita como um exercício em torno de si 
mesmo. 

1. As artes visuais contemporâneas e as aberturas nos modos de ver de docen-
tes em formação

Articular a docência com a arte, sem necessariamente abordar o ensino de 
arte, mas enfatizando como a educação pode aprender com a arte outros modos 
de fazer-se, pode, segundo Loponte (2013, p.34-35), trazer para nossos modos de 
pensar e problematizar a docência, em qualquer nível de ensino ou área de conhe-
cimento,“abertura a espaços para a criação”. Estas aproximações oferecem-nos 
espaços para pensar uma formação menos linear e com mais possibilidades que 
permitam a criação de práticas com uma potência mais artista para enfrentar os 
desafios da educação nos dias de hoje.

Diante da complexidade que é educar em tempos atuais, pensa-se em uma 
formação docente que seja marcada pela criação e elaboração de si mesmo, cons-
tituindomodos de ser docente marcados pela pluralidade e inconformidade com 
a realidade do contexto educacional atual.

A articulação entre as produções artísticas contemporâneas e o processo for-
mativo de docentes tem interesse em problematizar as práticas e as políticas da 
educação em tempos atuais sem apontar qual caminho deve ser seguido. Mas indi-
cando, por meio de partilhas, que caminhos podem ser construídos ou reelabora-
dos no processo formativo inicial de professores. Para armar esta partilha, é utiliza-
da a escrita de alunas em formação como espaço para a produção de modos de ser 
docente, diante de movimentos acionados pela arte, permitindo que se pense uma 
relação mais potente com a escrita em uma dimensão de exercício de si mesmo.

Durante a formação das alunas, não houve um momento em que se ten-
tou mobilizá-las a partir das produções de artistas contemporâneos, tão pouco 
foram práticas com produções de arte contemporânea, pois o interesse era com 
o entendimento da estética das artes visuais contemporâneas. O que está sendo 
partilhado, são os efeitos que produziram os diversos encontros das alunas com 
as imagens, os artistas e os debates transversais, que foram sendo tramados no 
percurso formativo de um curso de Licenciatura em Artes Visuais.E o quanto es-
tes encontros provocaram desestabilizações nos modos de ver, nos dizeres verda-
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deiros que as alunas tinham sobre seus modos de ser professora, ser mulher, o 
casamento, a docência e a arte.

É neste movimento que as artes visuais contemporâneas podem operar 
na abertura de modos de ver de docentes em formação, qual seja, pela forma 
como tais produções desestruturam as provisórias certezas do que é ou pode ser 
considerado arte, pela ausência de narrativas lineares e previsíveis e facilmente 
reconhecíveis e por alargarem os espaços destinados a produções de mulheres e 
artistas que não pertencem a uma lógica eurocêntrica (do artista homem branco, 
tomado como gênio). Marcas como estas convocam nosso olhar a ter outras ati-
tudes, menos contaminadas com certezas, menos previsíveis e menos lineares.

O trabalho com a formação a partir desta ótica pode ser alimentado com 
o pensamento de Danto (2006) sobre a “impecável liberdade estética”, que faz 
parte da produção contemporânea, possibilitando que se possa ver diferentes in-
terpretações, proposições sobre uma mesma situação sem gerar contradições ou 
a dúvida entre o certo e o errado, mas como possibilidade de ver uma mesma 
situação de diferentes perspectivas.

A formação de docentes em articulação com as artes visuais contemporâ-
neas é um trabalho que não pode ser entendido apenas como uma proposição 
sobre a importância deste saber para a formação de docentes de artes, mas deve 
também ser parte de um trabalho desenvolvido com futuros professores para 
mostrar as aberturas provocadas nos modos de pensar, não só em relação à do-
cência e à arte, mas, também em relação à existência.

É possível articular as artes visuais contemporâneas a esta proposta de for-
mação de docentes, pois há uma dimensão nas práticas artissticas que nos per-
mitem perspectivar o trabalho para uma formação estética. Uma formação que se 
propõe pela estética pode teruma finalidade aberta, permitindo configurar múl-
tiplas possibilidades de comportamentos, fugindo às tentativas universalizantes, 
consideradas por vezes“mais adequadas” às exigências do mundo contemporâ-
neo e à educação no contexto atual.

A aproximação entre a formação de docentes e as práticas artísticas con-
temporâneas podem trazer o estranho, a inovação e a pluralidade, aspectos a se-
rem considerados na problematização e produção de modos de ser docente. Este 
estranhamento é dito por Farina (2008) como uma dimensão pedagógica que vive 
na arte e na sua capacidade de afetar de algum modo a nós que nos colocamos em 
relação a ela. Esta dimensão pedagógica das práticas estéticas, que interfere em 
nossas percepções, nas nossas formas de entender, nos movimentos da formação, 
não nos diz o que fazer ou que comportamentos adotar. Antes, é a fluidez, a insta-
bilidade que a experiência produzida a partir de diferentes práticas estéticas desata 
em nosso modo de ser. A pedagogia da arte contemporânea, não pretende ensinar 
nada, a não seroferecer o descaminho do que é conhecido (Favaretto, 2010, p.232).
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A potência desta abertura nos modos de ver que pode ser operada pelas 
artes visuais contemporâneas na formação de docentes de arte está no desloca-
mento do pensamento sobre a docênia. É este movimento que tem uma dimen-
são pedagógica e que produziu relações no modo como as docentes em formação 
estavam constituindo-se professoras na pesquisa realizada. Este movimento não 
era feito pela maneira como elas compreenderam o que seriam as artes visuais 
contemporâneas, como deveriam ensinar sobre este tipo de produção, mas na 
maneira como seus pensamentos habituais foram sendo desafiados, deslocados 
para pensar de outra forma as práticas curriculares, a escola, a docência e o pró-
prio entendimento em torno da arte.

Nas aulas (histórias das artes, ensino de artes e TCC), os debates feitos e as 
articulações entre as produções e as questões transversais que emergiam durante 
a discussão afloravam questionamentos de pensar de uma forma diferente temas 
como o papel das mulheres na sociedade, infância, desejo, corpo e política, ape-
nas para citar alguns exemplos. Nestas aberturas provocadas por estes momentos 
vividos durante as aulas,o não gostar, a não aceitação eram respostas, gestos e 
ações muito frequentes, mas porque eram efeitos, sensações dos “ferimentos” nos 
modos de ver das alunas. 

O efeito de tais aulas foi a resistência, mas não como negação, e sim como 
vontade afirmativa de fazer-se diferente, do que estava dado e também do que 
era proposto, era uma resistência cheia de uma vontade de potência que alimen-
tava os movimentos que as alunas produziam para elaborar o seu modo de ser 
docente. Pensar resistência como vontade de potência é uma relação feita a partir 
do pensamento de Nietzsche (2001, 2007), em que a potência seria uma vontade 
afirmativa, capaz de impulsionar e dar movimento., Assim, o uso do tema po-
tência é feito para descrever as intensidades do movimento formativo feito pelas 
alunas durante o curso e nas maneiras como elas foram desenhando modos de 
ser, de como elas foram se (re)fazendo e afirmando-se como professoras de arte. 
São atitudes que nos convocam a pensar de diferentes maneiras a formação de 
docentes e as artes visuais contemporâneas.

A partir desta possibilidade aberta por deslocamentos provocados pela 
arte, é possível pensar a arte contemporânea e a formação de professores de uma 
forma horizontal e em seus atravessamentos, problematizando quando a arte 
pode aprender com a educação e quando a educação pode aprender com arte. 
E trabalhar em uma frente que se opõe à busca de uma identidade universal a 
todos os docentes, e trabalhar com possibilidades para exercícios e movimentos 
de inventar-se, elaborar-se, não em ações descoordenadas de que tudo pode ser, 
mas na tentativa de que cada um descubra um jeito, uma forma de produzir o seu 
modo de ser docente e que responda as pluralidades e diversidades que marcam 
o contexto da escola.
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O trabalho com a arte contemporânea e com a escrita na formação de pro-
fessores não é mais um modelo a ser incorporado nos cursos de formação de do-
centes, visto que já são muitos os modelos, mas estas práticas podem trazer força 
para um trabalho mais voltado para a ética de si mesmo nos cursos de formação 
inicial de professores. 

A escrita utilizada na pesquisa para trabalhar a formação desenhada pe-
las alunas foi uma escrita mais formal, provocada pelas minhas vontades e pelas 
práticas do TCC e do Estágio, mas foi o refúgio em que as alunas puderam pensar 
sobre como vinham se tornando as professoras de arte. Também aparece, nas 
escritas produzidas pelas alunas, um vestígio da resistência delas quanto às di-
versas formas de subjetivação que as atravessavam e que marcam esse desenho 
de si para a docência em arte.

A relação que proponho, então, entre a formação de professores e as ar-
tes visuais contemporâneas não tem uma ligação direta com o processo ensino-
-aprendizagem, a avaliação, as metodologias do ensino, mas, como uma potência 
para a produção de uma subjetividade, a de produzir-se professora de arte, rein-
ventar outros modos de ser, a partir das provocações, das desordens, das possibi-
lidades que as artes visuais contemporâneas oferecem para além do óbvio.

2. A escrita como um exercício em torno de si mesmo: cicatrizes na formação 
para a docência em arte 

Trabalhar com a escrita de professoras em formação inicial foi uma arti-
culação feita a partir das relações que foram sendo constituídas nos espaços em 
que um grupo mulheres foi se constituindo para a docência em arte e no qual a 
escrita passou a ser percebida como um rastro esquecido ou despercebido que 
apontava para os movimentos de formação que podem existir em uma sala de 
aula. Nestes rastros, encontrou-se uma potência que nos permite entender que 
se tornar professora era um processo que estava muito além do entendimento de 
práticas de ensino em arte e das teorias da arte, pois estas questões confrontavam 
escolhas que tinham sido assumidas por estas mulheres e estavam muito além 
das questões da docência.

Por isso, a escrita é tomada como uma referência de exercício em torno 
de si mesmo, pois, à medida que estas ações eram feitas, as alunas encontravam 
um espaço para pensar em quem vinham se tornando.A escrita feita sobre si pe-
las alunas estabeleceu relações de força com elas mesmas, tanto para mostrar-se 
como para mudar aquilo que vinham sendo. Uma potência para si mesmo que, de 
acordo com Loponte (2006), “produz efeitos sobre as práticas de quem escreve”. 
A escritura como potência para a produção de si tem uma dimensão política im-
portante, a forma de resistência, de encontrar espaços de respiro entre as relações 
de saber e poder que transpassam cada um e formam aquilo que somos.
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A escrita como potência para a elaboração de si durante a formação que vi-
nha sendo desenhada pelas alunas tem força quando pensada como uma prática 
feita sobre si, quando as alunas produziam os textos e desenvolviam as analíticas 
em torno do trabalho realizado nas escolas e na aplicação das pesquisas de TCC. 
A escrita sobre o próprio trabalho também marca um amadurecimento nas alu-
nas, em que elas autorizavam-se a assumir a formação que vinham produzindo, à 
medida que ao olhar para o trabalho realizado, elas percebiam o movimento feito 
pelo estudo, o resultado do que construíram e poderiam ver o que poderia ser 
feito de outra maneira.

Trabalhar com a escrita como potência para a produção de si na formação 
para a docência é possível, pois esta é uma prática que se oferece à formação 
como uma ética de si mesmo, tema presente no pensamento de Michel Foucault. 
O filósofo faz isso a partir da escrita de si como parte das práticas do cuidado de si 
na Grécia Antiga, do quanto a escrita feita de si mesmo era importante para que 
o indivíduo pudesse conhecer-se, mas não com a pretensão de chegar a uma es-
sência do eu, fazia-o como parte de um movimento para fazer-se e reconhecer-se.

 A escrita tem a potência de um exercício sobre si devido aos graus de “apli-
cação aos movimentos do pensamento”, sublinha Foucault (2010, p.144), pois a 
ação da escrita suscita uma atitude de meditar, escrever, exercitar-se em torno de 
entender aquilo que se é, um treino de si por si mesmo. O trabalho feito pelo filóso-
fo dá-se a partir de um estudo das práticas do cuidado de si dos gregos e para uma 
ética de si mesmo, um dos dispositivos de subjetividade greco-romana. Para os gre-
gos, de acordo com Foucault (2010, p.147), era uma técnica de saber que fazia uma 
obra de arte da própria vida, em que os indivíduos realizavam um trabalho sobre si 
à medida que escreviam correspondências, cartas e as hypomnêmata4. 

 Estas formas de escrita utilizadas pelos gregos não eram consideradas 
como cadernos de memória que, de tempos em tempos, poderiam ser consulta-
dos, mas “eram material de um exercício frequentemente executado, ler, reler, 
meditar, conversar consigo mesmo e com os outros” (FOUCAULT, 2010, P.148). 
A potencialidade da escrita está para aquele que escreve para um movimento de 
conhecer-se, para o leitor-correspondente é como ensinamentos, como também 
a terceiros que poderiam ler tais escrituras. A escrita seria uma forma de um re-
lacionamento mais intenso consigo mesmo e com os outros à medida que, no ato 
de escrever e de ler, se é afetado por aquilo que está sendo expresso.

4 - Em seu sentido técnico, podiam ser livros de contabilidade, registros públicos ou cadernetas individuais que serviam de 
lembrete, era uma forma de escrita que fazia parte da cultura de si na Grécia Antiga. Na obra de Foucault, esta forma de 
escrita é tomada durante o estudo que o filósofo faz em torno do tema do “Cuidado de Sí” e para tanto Foucault analisa 
estas cadernetas a partir de sua “utilização como livro de vida, guia de conduta”, era registrados nele citações, fragmentos 
de obras, exemplos de ações que foram testemunhadas ou cuja narrativa havia sido lida. Constituía-se como memória 
material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas e devem ser vistos para além de um livro de memórias, pois neles estão uma 
série de exercícios que era frequentemente executado pelos gregos na antiguidade (FOUCAULT,2004).
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Friccionar o pensamento de Foucault (2010) sobre a escrita como um tra-
balho na realidade, do real e da experiência, com as escritas das alunas permite 
produzir uma ficção dentro da área de conhecimento de formação de professores 
para dar novos sentidos, articulando de forma mais aberta à complexidade que 
é a formação de docentes em tempos atuais. Estas fricções entre a escrita das 
alunas e o pensamento do filósofo são, aqui, ferramentas que permitem pensar 
a escrita como lugar da produção de si, durante a elaboração de um modo de ser 
docente e que, por isso, podem ser uma abertura ao trabalho realizado na forma-
ção inicial de professores.

A escrita produzida pelas alunas colocava a formação em movimento. Esta 
escritura era a partir das vivências que elas tinham no seu processo formativo 
nos Estágios e também na pesquisa para o TCC. Este movimento não partia de 
autores, leituras e pesquisas, partia das experiências de ensino que elas haviam 
provocado nos Estágios e no TCC, a partir de arranjos teóricos que elas mesmas 
fizeram, de metodologias e abordagens criadas por elas, de objetos escolhidos 
para fazerem parte da aula. 

A proposta de trabalho, que foi sendo desenvolvida com as alunas no cur-
so, era um trabalho sobre si. Esta ação de escrita de si mesmo no processo forma-
tivo de docentes tinha o intuito de que as alunas pensassem sobre o modo como 
estavam se produzindo para a docência em arte, sem, no entanto, ter a intenção 
de que a escrita fosse uma confissão dos erros, considerando-a como um proces-
so de aprender pela própria experiência e de compartilhar com outras alunas, 
professoras e turmas aquilo que haviam produzido e que poderia ser partilhado.

Quando iniciamos a pesquisa sentíamos a necessidade de ‘mudanças’ no 
mundo das Artes Visuais. ‘Desta forma, a Performance foi o que tornou 
possível, mas não o único meio de transmissão do conhecimento, mas tam-
bém não sendo da maneira convencional’ (Elaine, 27 anos – Material Em-
pírico TCC).

O professor deve buscar formas de trazer para a construção de suas sa-
las todas as linguagens artísticas, assim propiciando ao aluno, a vivencia o 
aprendizado e a leitura visual das obras e manifestações da arte, sempre vi-
sando que nem todos os alunos possuem a mesma maneira de interpretação 
e leitura visual (Maria, 26 anos – Material Empírico TCC)

O amadurecimento, que era marcado na escrita sobre si, também fazia 
parte do processo formativo que vinha sendo desenhado pelas alunas. E nesta 
formação que se desenhava, as alunas perceberam as possibilidades de um tra-
balho aberto e provocativo na docência em arte. Este modo de ver a docência foi 
um tensionamento marcado pelos deslocamentos em torno do entendimento da 
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arte, a partir das artes visuais contemporâneas. Assim, ver outras possibilidades 
para a docência e experimentar novos modos de ser pode ser uma forma de expe-
rimentar a si mesmo.

Este movimento de experimentar a si mesmo foi sendo possívela partir do que 
elas vivenciaram, das relações que produziram, dos saberes aos quais tiveram aces-
sos. O modo de ser professora que passava a ser visto pelas alunas não era mais mar-
cado por características das professoras habilidosas, carinhosas, ótimas desenhistas, 
mas de professoras contaminadas pela arte, provocadas pela pesquisa e pelas leitu-
ras, estudantes, e que também poderiam provocar movimentos nas escolas, à medida 
que as suas práticas desestabilizassem as verdades dos alunos sobre a arte.

Mas isso aparece na escrita das alunas caracterizado como algo mais es-
tranho. O estranho para as alunas, neste movimento de produzir-se professora 
de arte, era a adesão às metodologias de trabalho com história da arte, leitura de 
imagem, com desenvolvimento de processos de criação, e um pensamento em 
torno da arte que se afastava de um conceito de referência academicista ou de 
livre-expressão. Eram tantas coisas diferentes das práticas até então tomadas 
como referência para o ensino da arte, que elas sequer sabiam para onde olhar 
primeiro e como iniciar um plano de ensino com tantas coisas diferentes a serem 
feitas e isso provocava uma desestabilização nos modos de ser docente, marcando 
o abandono da certeza e uma aproximação com as ideias de possibilidade e incer-
teza. Em que momento fazer leitura de imagem? E quando eu falo de história da 
arte? Então, eu não posso só fazer práticas?

Hoje dia vinte e seis de agosto de dois mil e dez é um dia de calor, o dia foi 
nublado. Estou muito ansiosa pelo fato que precisamos aplicar nossos estágios 
de regência, TCC para fazer, consegui meu primeiro emprego na escola. Tudo 
é novo e estranho para mim (Margarete, 40 anos – Carta para o futuro)

No momento me sinto muito preocupada, pois tenho muitos anseios e dú-
vidas, meu TCC está me enlouquecendo a vida, tenho os dias muito cor-
rido, e ainda não estou satisfeita com minha profissão (Vanessa, 25 anos 
– Carta para o futuro).

À medida que as alunas foram escrevendo sobre como estava sendo aquele 
momento diante de uma série de práticas que desacomodavam a escrita torna-
va-se um desabafo. Um lugar de queixar-se sobre tudo o que tinha que ser feito, 
que era difícil. E, na própria escrita, elas pensavam nas possibilidades de resolver 
tudo isso, que precisariam esforçar-se, que atravessariam algumas noites em cla-
ro, mas que não seria impossível e repetiam a si mesmas que dariam conta, uma 
escrita que se assumia quase confessional, feita para elas mesmas.
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 Em um segundo momento, quando elas já estavam realizando as pesqui-
sas, produzindo o próprio trabalho, a escrita passou a ser o lugar da criação, onde 
as alunas foram desenhando o seu modo de ser docente e, então, a escrita perdeu 
o tom confessional e passou a fazer parte da produção de si e de reconhecer de 
que maneiras elas estavam se tornando as professoras que estavam sendo:

O Processo de construção [TCC] foi muito desafiador, pois provocou ques-
tionamento, direcionamento, dúvidas às vezes dificuldades, mas a pesquisa 
a leitura nos fez crescer. Foi uma experiência de crescimento (Lourdes, 33 
anos – Entrevista escrita 30 de maio de 2011)

Estas escritas, que foram sendo produzidas e marcando os movimentos 
em que as alunas foram se elaborando, partiram das brechas que foram abertas 
a partir de tensionamentos, discussões e debates provocados pela arte e, em es-
pecial, pelas artes visuais contemporâneas. Os tensionamentos foram deixando 
marcas na subjetividade das alunas, que foi instaurando a abertura para a criação 
de um novo modo de ser.

A potência de pensar a escrita como este lugar de produção de si para a 
docência permite que se possa entender que a formação cingiu as alunas de uma 
forma que foi deixando cicatrizes, pois, à medida que se produziam aberturas nos 
modos de ver e de pensar, tinha-se a possibilidade de elaborar outros pensamen-
tos em torno da arte e da docência. 

Estas cicatrizes são a gênese do que pode ser feito para além das possibili-
dades que são dadas e ai reside o potencial formativo da escrita como uma prática 
sobre si mesmo na formação de docentes. O Processo de construção [TCC] foi 
muito desafiador, pois provocou questionamento, direcionamento, dúvidas às 
vezes dificuldades, mas a pesquisa a leitura nos fez crescer. Foi uma experiência 
de crescimento (Lourdes, 33 anos – Entrevista escrita 30 de maio de 2011).

E, no movimento de produção destas escritas sobre o próprio trabalho, as 
alunas passavam a entender o próprio processo vivido e as aprendizagens feitas 
durante todo o trabalho. O TCC me ajudou a entender melhor a educação que é a 
área que trabalho, e pretendo me aprofundar para melhorar a Educação (Ivete, 
36 anos – Entrevista escrita 30 de maio de 2011).

Aos poucos, os modos de ver das alunas, as formas como elas percebiam-se 
como professoras começavam a misturar-se com um modo artista de ser profes-
sora. De acordo com as ideias de Loponte (2005, 2011) sobre uma docência artista 
em que é importante assumir o esboço, o erro, a tentativa, o fazer e refazer, uma 
docência em que se deve aprender com os artistas modos de colocar-se em cena.

O que importa em uma docência contaminada pelo pensamento artista é o 
que esta docência pode fazer pensar, ou que, a partir dela, pode-se pensar sobre 
a docência e sobre nós mesmos. As ideias de Loponte partem e somam-se com as 
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ideias de Foucault (1995), quando ele pergunta se “não poderia a vida de todos se 
transformar em uma obra de arte?” A partir do pensamento de ambos os autores, 
podemos pensar se não seria plausível olhar para o mundo de um modo mais 
artista e menos racionalizado. E como pergunta Loponte (2005, p.191): é possível 
olhar para a docência como uma forma de arte?

Pensando a partir dos autores e das provocações que eles fazem sobre 
como pensar uma docência mais artista, possível de criação e de elaborações, 
menos acabada, como fazer dos artistas professores que ensinam a ver de outras 
perspectivas, também pode pensar-se como o olhar das alunas foi se modifican-
do, foi se abrindo, entre o apagar e reescrever das escritas nas orientações, du-
rante as leituras, diante das imagens que as provocavam, na escrita sobre si, no 
trabalho feito nas escolas como professoras. As atitudes das alunas mudavam, 
aproximavam-se mais de atitudes artistas.

Uma formação que pretende ser mais aberta precisa da intensidade da 
experiência vivida, em acordo com Larrosa, (2004), como uma linguagem que 
modula aquilo que somos a partir das relações entre experiência e pensamen-
to, experiência e subjetividade. Para o autor, o girar em torno das próprias ex-
periências, criando movimentos, pode ser uma potência para a produção de si. 
Pensando no trabalho com a formação de professores, girar em torno da própria 
experiência pode ser uma potência para a docência, tornando-a mais propositiva. 

Pensar a formação, a partir do que o autor propõe, é pensar o processo de 
produção de si, de produzir-se a partir de determinadas práticas e que envolve 
a desestruturação de uma formação subjetiva anterior. Depois de experimentar 
o caos das forças que tensionam esta formação anterior, organiza-se uma nova 
formação. Um movimento para a produção de outro modo de ser é como os rear-
ranjos e as reorganizações de estilhaços e cacos que sobraram depois dos tensio-
namentos e das desestabilizações de modos de ser adotados por nós e, até então, 
inquestionáveis. 

REFERÊNCIAS

BOURRIAUD, N. (2009)Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes.

DANTO, A. C. (2006).Após o fim da arte:A arte contemporânea e os limites da 
história. São Paulo: Odysseus.

FARINA, C.(2008). “Formação estética e estética da formação”. In: FRITZEN, C.; 
Moreira, J. (Org.). Educação e arte. As linguagens artísticas na formação 
humana, p. 95-108, Campinas: Papirus Editora.



221 |

FAVARETTO, C. F.(2010) “Arte contemporânea e educação”,Revista Iberoa-
mericana de Educación, v. 53, p. 225-235.

FOUCAULT, M. (2010) Ditos e escritos V: Ética, sexualidade, política. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária.

__________. (1995) Sobre a genealogia da ética: uma revisão do trabalho. In: 
DREYFUS,H. e RABINOW,P. (1995) Michel Foucault,uma trajetória filosófica. 
Para além do estruturalismo e da hermenêutica, p. 253-278, Rio de Janeiro: Fo-
rense Universitária.

FOUCAULT. Michel. A escrita de si. In. ______. Ditos e Escritos V. Ética, 
sexualidade e política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004b, 144-162.

GAGNEBIN, J. M. (2009)Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: 34.

LARROSA, J. (2004)“A operação ensaio: sobre o ensaiar-se no pensamento, na 
escrita e na vida”,Educação e Realidade, v.29, n.1,Porto Alegre, p.27-43. 

LOPONTE, L. G. (2013) “Arte da docência e inquietações contemporâneas para a 
pesquisa em educação”.Teias, v. 14, Rio de Janeiro, p. 20-31.

__________. (2012) “Desafios da arte contemporânea para a educação: práti-
cas e políticas”.Archivos Analíticos de Políticas Educativas/ EducationPo-
licyAnalysisArchives, v. 20, n.42, p. 1-19, 2012.

_________. (2006) “Escritas de si (e para os outros) na docência em arte”. 
Educação, Santa Maria, v. 31,n.2. Disponível em: http://coralx.ufsm.br/revce/
revce/2006/02/a7.htm. Acesso em 10 de outubro de 2014.

_______. (2005) Docência Artista: Arte, estética de si e subjetividades femi-
ninas. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 207 f. Tese (Doutorado em Educação) - Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

_________. (2011) Arte contemporânea, inquietudes e formação estética para 
a docência. In: 20º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores 
em Artes Plásticas (2011) Rio de Janeiro, p. 772-786, Anais do 20º Encontro 
Nacional da ANPAP (CD-ROM). Rio de Janeiro.



222 |

NIETZSCHE, F. W. (2001).Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do 
futuro. São Paulo: Companhia das letras.

______. (2007) Assim falou Zaratrusta. São Paulo: Martins Claret.

Autores

DANIEL BRUNO MOMOLI

Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
– UFRGS. Mestre em Educação pela UFRGS. Especialista em Educação Interdis-
ciplinar e Graduado em Licenciatura em Artes. É Professor da Faculdade SENAC 
de Caçador – SC e UNIARP. Membro do Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia 
– GPAP.

LUCIANA GRUPPELLI LOPONTE

Doutora em Educação, professora da Faculdade de Educação da UFRGS, 
atuando nagraduação (área de Didática e Estágio em Artes Visuais) e no Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação. Foi vice-presidente da FAEB (Federação de 
Arte-Educadores do Brasil) de 2006 a 2008 e Coordenadora do GT Educação e 
Arte da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educa-
ção), de 2008 a 2010.



223 |

15. ARTES VISUAIS NA PEDAGOGIA: PRÁTICAS POSSÍVEIS NA 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Rosana Lucia Paste1 

Veronica Devens Costa2

RESUMO

Este artigo tem por finalidade apresentar e refletir sobre a prática artística de modelagem 
oferecida aos alunos do curso de Pedagogia na disciplina de Ensino da Arte. Essa ação vem ao en-
contro das muitas discussões quanto à formação do professor e à oferta de práticas que contribuem 
para que o sujeito esteja em consonância com as diversas manifestações artísticas contemporâneas 
vivenciadas em sala de aula e visualizadas nos demais espaços expositivos. Sabemos que o pedagogo 
tem o compromisso de possibilitar as ações a serem desenvolvidas na escola, tanto para aqueles que 
atuam como professores de Arte quanto para os que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Para que isso ocorra, é preciso, no entanto, que o aluno tenha um maior aprofundamento e vivência 
no que diz respeito aos saberes e práticas inerentes ao ensino da Arte. Diante disso, propomo-nos 
refletir sobre a prática do ensino da Arte, enfatizando novos valores e desconstruindo estereótipos e 
modelos, muitas vezes ainda praticados. 

Palavras-chave: Formação do professor; Ensino da Arte; Artista Plástico
 

1. Introdução

A arte remonta à história da humanidade. Das pinturas rupestres há mi-
lhões de anos ao grafite de um muro no momento atual, podemos perceber o 
quanto o homem necessita se comunicar com seus pares e deixar suas marcas 
retratando cenas do seu cotidiano, sua cultura, sua religiosidade.

No que se refere à arte, nada é estático, pois ela acompanha e transforma o 
modo de vida de qualquer sociedade. Contribuindo para a preservação e criação 
de produtos e conhecimentos culturais, indispensáveis a qualquer grupo que es-
teja inserido em um processo de evolução expressiva e cultural, podemos encon-
trá-la marcando épocas, lugares e culturas.

Com todas as evidências que temos sobre o fazer artístico no desenvolvi-
mento humano, não há como deixar de considerar sua importância e sua impres-
cindibilidade na educação. No entanto, temos aqui uma série de indagações pragmá-

1 - rosanapaste@gmail.com. Doutoranda – UFES
2 - veronicadevens@gmail.com. Mestre – Rede DOCTUM
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ticas, as quais, algumas vezes, não são contempladas com ações que corroboram para 
a real inserção da arte na educação, tampouco, consequentemente, na sociedade.

Muitas hipóteses são levantadas para entendermos os motivos pelos quais 
essas ações sejam inócuas. Entre elas, a formação em Arte nos chama atenção, 
entendendo que essa venha a ser uma justificativa. Sabemos que a legislação e os 
objetivos que abarcam o ensino da Arte assumem várias questões as quais, cre-
mos, sejam cruciais para o desenvolvimento pleno do indivíduo. 

De acordo Lei de Diretrizes e Bases, artigo 26 parágrafo 2º: “O ensino da 
Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educa-
ção básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.” (BRASIL, 
1996). Amparados nessa legislação, percebemos a dimensão do ensino da Arte para 
a criança e para o jovem; até mesmo porque ela oferece ao aluno vivências por meio 
das quais ele, certamente, se reconhecerá como cidadão crítico e criativo. 

Ao nos referirmos à formação do professor, entendemos que ela passa tam-
bém pelo aluno do curso de Pedagogia, uma vez que esse futuro profissional tem 
o compromisso de sugerir ações a serem desenvolvidas na escola, sejam elas para 
aqueles que atuam na sala de aula, sejam para aqueles que assumem a gestão 
pedagógica, como por exemplo a de organização do espaço escolar, direcionando, 
por conseguinte, um olhar sensível quanto às práticas desenvolvidas tanto pelo 
professor de séries iniciais quanto pelo professor de Arte.

O curso de Pedagogia forma profissionais que exercerão as funções do magis-
tério na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Além das disciplinas básicas 
para esse curso, outras modalidades da educação são contempladas – como a Edu-
cação Especial, a Educação para Jovens e Adultos, entre outras –, que darão suporte 
às diversidades existentes, não só na educação como também em todas as áreas de 
convivência humana. Nesse curso, os conhecimentos de Matemática, Língua Portu-
guesa, Ciências, Geografia e História sempre estiveram presentes no currículo. 

A partir da década de 80, um grupo de professores reivindica que a Arte 
seja introduzida no currículo dos cursos de Pedagogia. Assim, a partir de 2006, 
a Arte passou a ser campo de conhecimento essencial para a formação do futuro 
pedagogo nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Ainda que a ação tenha causado 
modificações nas matrizes curriculares do curso, mesmo assim, em algumas ins-
tituições, nem sempre a disciplina de Arte está inserida nos cursos de Pedagogia. 

No entanto, quando essa disciplina é ofertada nos cursos de Pedagogia, tor-
na-se de suma importância a alunos e professores. Para estes, na medida em que 
contribui apoiando e incentivando sua formação; àqueles, porque, tendo acesso à 
fundamentação em Arte, poderão orientar, sobretudo utilizando-se das experiências 
de criação artística adquiridas ao longo do curso, os processos criativos dos alunos. 
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no que diz respeito à disciplina de 
Artes, encontramos referências que enfatizam a necessidade de o aluno (futuro 
professor) exercitar o ato de criar, como por exemplo:

[...] o professor também é um criador de formas [...] e que na pesquisa de 
fontes de instrução e de comunicação em Arte [...] se estabelece o caráter 
criador da atividade de pesquisa do professor. O professor é que deve bus-
car [...] na realidade circundante elementos que contribuam para o enri-
quecimento da aprendizagem artística de seus alunos [...] (BRASIL, 1997).

Nesse sentido, com o objetivo de potencializar os estudos constantes da discipli-
na de Ensino da Arte, promover a imersão de alunos em diferentes linguagens e propi-
ciar às alunas do curso de Pedagogia um olhar diferenciado sobre as práticas expressi-
vas desenvolvidas nas aulas de Arte, realizamos uma oficina3 explorando a modelagem. 

Para essa ação, promovemos um diálogo entre o professor de Arte (Veroni-
ca Devens Costa), o artista plástico (Rosana Lucia Paste) e o aluno de Pedagogia, 
possibilitando que esse aluno contextualizasse as teorias conhecidas e desenvol-
vidas durante o semestre, além de se envolver expressivamente.

Sob este viés, o presente artigo tem por finalidade apresentar e refletir so-
bre a prática artística de modelagem oferecida às alunas da disciplina de Arte na 
Educação, do 5º período do curso de Pedagogia.

2. A oficina: artista X prática

A oficina de modelagem teve como aporte teórico um trabalho já desenvol-
vido: “eumuseu rosanapaste” (PASTE, 2014). Nele encontramos o projeto Geo-
grafia Genética, que consiste em fotografar três gerações de uma mesma família, 
ou seja, avô-pai-neto ou avó-mãe-neta. As fotos são das mesmas partes dos cor-
pos onde a pele fica em evidência: uma mostragem da ação do tempo naquele 
espaço/corpo e naquele corpo/tempo. 

O nome Geografia Genética é pensar o corpo como uma geografia que se 
modifica a cada tempo passado e – genética – por criar possibilidades de leitura 
nesse espaço/corpo que não são exatas, visto que podemos ter semelhanças com 
descendentes que sequer conhecemos, isto é, o DNA como matéria imaterial, sem 
controle, sempre em processo. 

Ele ficou em “assentamento” durante algum tempo. O termo assentamen-
to aqui indica que, no processo de criação, qualquer ideia para a produção de 
um objeto de arte passa por um longo período de pensar e na maioria das vezes 
somente rascunho, projeto, desenho, cálculo, risco e assim vai sedimentando, 

3 - Realizada na Faculdade de Ensino rede DOCTUM – unidade Serra, na aula de Ensino da Arte, curso de 
Pedagogia, em abril de 2015.
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tomando forma, corpo até chegar à construção, perpassando por momentos de 
compreensão e aquisição do conhecimento necessário para prosseguir. 

Como durante o percurso erros são facilmente perceptíveis, ocorrendo, é 
necessário repensar, refazer e, às vezes, modificar, para que o projeto tome forma. 
O ritornelo à Geografia Genética foi inevitável, pois se fazia necessário conduzir a 
uma espécie de lugar “entre o eu e o que está fora de mim” (grifo nosso), em 
que a conexão interior/exterior fizesse sentido para produção dessa nova série 
de esculturas. Nesse retorno, o trabalho com doze anos de existência adquiriu 
formas mais objetivas: não precisando mais fotografar famílias de amigos nem a 
ação do tempo naquele espaço/corpo. 

Destacamos um relato significativo para a condução dos trabalhos:

Bastava a minha história, bastava ser eu mesma, bastava ser o que consigo 
ser, bastava a minha cartografia. E a pesquisa ganhou força com o registro 
fotográfico de minha família: Daniel meu filho, eu e Dona Jove, minha mãe. 
As possibilidades infinitas foram surgindo a partir dos primeiros registros 
fotográficos amadores, feitos por mim. Comecei a mapear a pele de Dona 
Jove, pois o tempo naquele espaço/corpo é mais revelador, mais escultóri-
co, mais sincero. A cada registro uma grata surpresa da estética que procu-
rava (PASTE, 2014). 

Como nos mostra Pasolini (2014 apud PASTE, 2014, p. 24):

O corpo humano é uma escultura a [sic] mercê do tempo e da genética. Ele 
cresce, se expande, adquire marcas, colorações e, por fim, encolhe. Como 
escultura é topografia, uma paisagem de relevos, cavidades, rios, plantas, 
minerais. É uma mostra da terra (geo) cujo destino é amplamente determi-
nado por genes (origem). A ação artística pode interferir nesse destino pré-
-traçado, reterritorializando o corpo e ao mesmo tempo dialogando com a 
sua genética, fonte de história e o cinzel que realiza essa escultura lenta, mas 
que progride inexoravelmente.

Figuras 01, 02 e 03

  Fotografias de Rosana Paste.
Fonte: Geografia Genética, 2014, impressão em canvas.
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Esses corpos que se tornam matéria-prima para as esculturas passam a ser 
uma proposição artística inesgotável, na medida em que o registro feito naquele 
dia, naquele espaço/corpo, não é mais o mesmo hoje, nem o será amanhã. A ação 
artística, nesse caso, cria novos territórios onde o corpo, em seu tempo e espaço, 
transgride sua forma de existência.

Para a oficina que propusemos às 21 alunas do 5º período do curso de Pe-
dagogia, pedimos que levassem gesso, argila e recipientes. Curiosidade à flor da 
pele, orientamos uma prática abordando uma das mais antigas técnicas de es-
cultura: a modelagem, segundo a qual o corpo de cada participante é a matriz. 
Utilizamos o umbigo de cada uma para a construção da escultura. 

Iniciamos o trabalho sem muitas explicações, pois nos interessava a fala 
desse aluno ao entrar em contato com práticas artísticas. Foi imediato o questio-
namento da utilização do corpo para a produção do trabalho – e as falas eram des-
de questões morais até questões estéticas. Pedimos-lhes que cada aluna definisse 
seu umbigo em duas palavras, e as respostas foram diversificadas: “fonte de vida”, 
“uma cicatriz, “feio”, “eu gosto do meu”.... Quando lhes perguntamos se conheciam 
o próprio umbigo, a grande maioria disse que sim, mas, quando aprofundamos 
o debate sobre a dificuldade de ver o fundo, por ser uma cavidade, e que não lhe 
dávamos muita atenção, uma vez que o umbigo não exige tanta atenção, teve iní-
cio um diálogo provocativo, gerando indagações e discussões. Nesse momento, a 
principal questão seria ver a diferença entre um e outro umbigo. Todas as alunas 
já estavam com desejo de realizar o trabalho. Encontramos reverberação para esse 
momento em Deleuze e Gattari (2007, p. 155), quando nos afirmam:

[...] para qualificar a relação entre o olho e a mão, não basta dizer que o 
olho julga e as mãos operam. A relação entre mão e olho é infinitamente 
mais rica e passa por tensões dinâmicas, inversões lógicas, trocas e vicariân-
cias orgânicas [...] 

E que António Damásio (2005 apud MARTINS; PICOSQUE, 2012, p. 33) 
corrobora, quando diz que:

[…] o corpo é visto como um lugar em que são desencadeados os pro-
cessos cognitivos. Sabemos que o cérebro pensa porque o corpo lhe jorra 
conteúdos essenciais, alianças cognitivas com o que nos envolve no meio 
circundante. Pela mediação do corpo, as emoções participam da raciona-
lidade. Cérebro e corpo se embricam, não havendo controle de um sobre 
o outro [...] 

Dessa forma, ao proporcionarmos às alunas uma experiência em que os 
sentidos ultrapassam a experiência permanente dos olhos e da mão, ampliamos o 
conhecimento e entendimento de suas ações em suas futuras práticas pedagógi-
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cas, proporcionando-lhes uma sensibilização no trato com as diferenças no/do/
com o ser humano. 

Figura 04. Oficina de Modelagem 1

Fotografia de Veronica Devens
Fonte:Acervo pessoal

Figura 05. Oficina de Modelagem 2

Fotografia de Veronica Devens 
Fonte: Acervo pessoal
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Figura 06. Ofi cina de Modelagem 3

Fotografi a de Veronica Devens 
Fonte: Acervo pessoal

Figura 07. Ofi cina de Modelagem 4

Fotografi a de Veronica Devens 
Fonte: Acervo pessoal

Ao iniciarmos uma pesquisa em Arte, questionamo-nos sobre qual o ponto 
de partida e como se poderia realmente efetivar uma investigação numa área em 
que as questões surgem durante o processo da produção. Para Deleuze e Guattari 
(2011, p. 19), “Escrever nada tem a ver com signifi car, mas com agrimensar, car-
tografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir”.

No processo de criação, ocorrem momentos que envolvem experimenta-
ções e testagens a partir de determinadas escolhas de materiais colocados em 
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confronto; nesse percurso entre decisões e indecisões, entre erros e acertos, a 
imagem se concretiza. Todavia, nesse movimento observam-se coisas indizíveis, 
que estão evocando algo do invisível, aquilo sobre o qual o pensamento não tem 
controle, mas entra em acordo durante o processo do fazer e do pensar. Para 
Salles (2008, p. 72)

O processo criativo é palco de uma relação densa entre o artista e os meios 
por ele selecionados, que envolve resistência, flexibilidade e domínio. Isso 
significa uma troca recíproca de influências. Esse diálogo entre artista e 
matéria exige uma negociação que assume a forma de obediência criadora.

Ao investigarmos a reação-ação dos alunos, quando estimulados ao tra-
balho e à criação, tendo o ensaio de uma descrição direta de nossa experiência, 
tratamos em descrever, investigar, explorar, retornar aos investigados, discutir, 
anexar suas práticas e experiências, buscando compreender como é possível se 
perceberem em suas multiplicidades no processo de trabalho em Arte. Abaixo um 
relato de como tais fatos procedem:

Na segunda passada foi proposta a nós uma aula diferente de arte, onde, sob a 
orientação da artista plástica Rosana Paste, fizéssemos uma representação do 
nosso umbigo com os seguintes materiais: barro, gesso, água e uma borracha 
siliconada. Até o momento não tínhamos ideia do objetivo dessa aula, Mas 
depois de refletirmos, pude ver a diferença que todos umbigos apresentaram. 
Então associei tudo isso com a sala de aula, onde terei alunos com necessi-
dades diferentes. Estarei eu pronta para toda essa diversidade? Para atender 
essas necessidades? Como profissional de educação sim, isso deve ser minha 
obrigação, ter um olhar diferente, fazer cursos, fazer uso de material didático 
para atender todas as necessidades encontradas por mim na sala de aula. Essa 
aula de modelagem foi muito enriquecedora, pois me fez ampliar noves hori-
zontes (Aline Marcia Barbosa Souza – 5º período – Pedagogia).

Questões empíricas dadas ao objeto na referida ação são dados que apre-
sentam objetividade e validade conceitual, contribuindo para o desenvolvimento 
do pensamento poético-educacional. O pesquisador-investigador, envolvendo-se 
na vida do pesquisado, sem dúvida alguma, é marcado por seus traços culturais 
peculiares e suas interpretações em busca de significados da realidade que inves-
tiga, sem fugir de suas próprias concepções de homem e de mundo. Dessa forma, 
a função do pesquisador “não é tanto estudar a pessoa, e sim aprender das pes-
soas” (TRIVIÑOS, 2008, p. 121). 

Portanto, estudar a cultura e o contexto do pesquisado é fundamental para 
o entendimento do seu processo de ser educador; não à toa, espera-se, inclusive, 
que esses alunos-professores investiguem e analisem a diversidade da realidade 
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existente em sala de aula, promovendo também cartografias e trabalhando com a 
singularidade de cada indivíduo. 

Por fim, a oficina abordou uma técnica com estratégia possível para a vi-
vência em sala de aula, fazendo com que o aluno refletisse suas ações enquanto 
professor. O enfoque às competências contemporâneas propõe mudanças no “fa-
zer arte” na sala de aula, trazendo pressupostos metodológicos para as práticas 
pós-modernas, além de um novo olhar para o conhecimento das linguagens artís-
ticas, priorizando o entendimento e a expressão de cada um.

3. O olhar do aluno

A partir da necessidade de uma formação que contempla as demandas con-
temporâneas, as alunas viram na oficina um meio de complementar seus estudos 
e de estabelecer relações com o outro e com o mundo.

Notaram que a prática das linguagens aproxima experiências e possibilita 
pertencimento em relação ao conteúdo que estudam, sugerindo diálogos, permi-
tindo interpretações. Essa constatação se deu a partir dos relatos feitos indivi-
dualmente, ao final da oficina. Eis um exemplo:

O desafio de ver o belo, nas mais estranhas formas, parte de um exercício, 
olhar e ser levado a refletir sobre. A artista plástica Rosana Paste trouxe 
como proposta moldarmos nosso umbigo e antes de produzirmos qualquer 
coisa ela quis saber qual era a nossa impressão do nosso umbigo; uns acha-
ram bonito, outros feio, o fato é que esta parte do corpo é pouco explorada, 
pouco vista por cada um, e através da técnica de modelagem foi possível 
reproduzirmos o umbigo. Cada uma teve a oportunidade de manipular os 
materiais, fazer o molde e finalmente desenformar e, então, contemplar 
sua criação, ver cada particularidade contida em cada umbigo. A primeira 
coisa que percebemos é que todos eram diferentes, apesar de todos termos 
“umbigo”, nenhum é igual, uns rasos, outros fundos, pequenos, grandes, 
pequenos detalhes, grandes diferenças. O processo criativo resulta na pro-
dução de algo que terá significado único e diferente e, segundo a própria 
artista plástica, o que diferencia o trabalho artístico de uma cópia ou um 
simples artesanato, por vezes, terapêutico, é a importância e sentimentos 
envolvidos na produção artística. Uma aula simples, descontraída e leve, 
que resulta em mudança de perspectiva, demonstrando que além da argi-
la, do gesso, existem mais possibilidades: do material ao imaterial. A arte 
é concreta, que leva, impulsiona a sentimentos, emoções, motivações no 
campo abstrato, mudanças que só serão vistas a partir da mudança de ações, 
atitudes (Gislaine Rodrigues Lustosa Pimenta, 5º período, Pedagogia).

A partir dos comentários, percebemos a importância dessa ação na sensi-
bilização das alunas, no que diz respeito ao envolvimento emocional com as prá-
ticas artísticas a serem desenvolvidas, além da complementação dos estudos das 



232 |

teorias que preconizam o ensino da Arte, no curso de Pedagogia. São proposições 
significativas que futuramente refletirão nas práticas pedagógicas. Com a prática, 
foi dada às alunas a oportunidade de conhecer, com autonomia, uma linguagem 
artística por meio da qual direcionamos um olhar sensível aos processos criativos 
a partir das práticas realizadas em sala de aula. Sobre essa relação entre arte e 
indivíduo, Martins e Picosque (2012, p. 26) afirmam:

Uma obra de arte pode nos atrair, nos repelir, mas sempre nos inquieta. A 
obra de arte nos obriga a rever nossos próprios conceitos, nos leva a pensar. 
Uma obra nos provoca admiração, surpresa, deleite. A obra de arte nos faz 
ver através de outras perspectivas, pontos de vista diversos.

Nesse sentido, o futuro pedagogo/professor atuará como mediador ou pro-
vocador capaz e com habilidades para identificar as possíveis atitudes em realizar 
um trabalho que contemple o seu objetivo, que é desenvolver a curiosidade, a 
atenção, a imaginação, a criatividade e a percepção de seus alunos.

Mediação é a troca de informações e experiências entre educador e educan-
do, pois o estudo, as visitas periódicas a eventos e exposições afetam a am-
bos, provocando reflexão através da experiência (MARTINS, 2005, p. 44).

Logo, é imperativo afirmar que um professor envolvido em suas ações cotidia-
nas colabora para a construção de conhecimento de seus alunos, fazendo com que 
aquilo que está sendo passado para eles tenha sentido significativo, aguçando-lhes a 
curiosidade e, por conseguinte, fazendo-os ter prazer em conhecer o desconhecido. 

4. Considerações

O ensino da Arte no curso de Pedagogia apresenta-se como motivador da 
efetiva prática da Arte na escola. Propõe um ensino sistematizado associado a 
outras áreas do conhecimento, ou seja, promovendo a interdisciplinaridade. A 
flexibilidade da disciplina leva o professor a desafiar as barreiras encontradas 
nessa área, como por exemplo o real reconhecimento da importância dessa dis-
ciplina, a falta de material adequado e o ambiente não específico. Desafiado por 
tais barreiras, o professor vê-se instigado e compelido a contemplar os conteúdos 
propostos, de modo a estimular, consequentemente, a autonomia de cada aluno.

Quando se permite aos alunos conhecerem as linguagens artísticas e par-
ticiparem de oficinas, oferecemos-lhes outro horizonte. A partir da disciplina de 
ensino da Arte, o aluno da Pedagogia é instigado a ir além da sala de aula, dos mu-
ros da escola, agregando princípios e valores do lugar onde está inserido e de todo 
seu entorno, fazendo com que as práticas vivenciadas sejam não só utilizadas mas 
também reconhecidas em todo o contexto social e cultural em que está inserido.
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Com essa prática, intensificamos o esforço da disciplina Arte na Educação 
em proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia um olhar sensível às práticas 
que envolvem o processo expressivo do indivíduo. Durante a prática e nas dis-
cussões finais, tivemos a oportunidade de refletir “que professor eu quero ser”, 
“que aluno eu quero formar” e “qual será minha postura diante uma sala de aula”, 
chegando à conclusão de que podemos articular processos educativos, estéticos, 
artísticos e culturais, os quais vivenciamos cotidianamente no ensino da Arte.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos ampara quanto a 
podermos fazer das aulas de Artes verdadeiros laboratórios, nos quais o professor 
deve ter a posição de um criador de formas, oportunizando para o futuro pedago-
go estabelecer e/ou propor caráter criador em seus futuros alunos.

O compromisso com um projeto educativo que vise reformulações quali-
tativas na escola precisa do desenvolvimento, em profundidade, de saberes 
necessários para um competente trabalho pedagógico” (FUSARI; FERRAZ 
, 1993, p. 49).

Diante disso, com os diálogos produzidos, com a prática vivenciada e as 
reflexões que surgiram, o futuro pedagogo/professor, podendo refletir sobre suas 
práticas, construirá um repertório sólido, formulando um bom material para as 
suas aulas ou para suas propostas dialogadas com o professor de Arte a partir do 
que foi ensinado,

Entendendo que uma pedagogia progressista é aquela que contempla a rea-
lidade e aproxima os alunos de todo acervo cultural em que ele está inse-
rido, incluindo também os conhecimentos artísticos e estéticos acerca das 
manifestações nacionais e internacionais (DEVENS, 2012).

Com o resultado, vimos que o aluno da Pedagogia, desenvolvendo as ati-
vidades propostas, colocando-se no contexto professor-aluno, refletirá sobre a 
diversidade existente em uma sala de aula, com todos os desafios que o professor 
encontra diariamente e nas decisões que tem que tomar, diante das muitas situa-
ções que surgem no dia a dia de uma sala de aula.
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16. DESENHO E PRÁTICAS ARTÍSTICO/EDUCATIVAS: UM DIÁ-
LOGO ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES VISUAIS

Flávia Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos1

RESUMO

Este trabalho pretende rever o espaço do Desenho e das práticas artístico/educativas na 
formação de professores de Artes Visuais. Para tal, revisa considerações obtidas por meio da inves-
tigação doutoral realizada na área de Arte/Educação na Universidade do Porto, em que me centrei 
em um diagnóstico das ênfases do discurso em teorias e práticas do ensino do Desenho no Brasil e 
em Portugal. Considero a experiência docente em nível universitário em Artes como um território 
no qual estratégias e metodologias de ensino influenciam a construção da didática e o constituir-se 
em apropriações da produção artística, da pesquisa e do exercício pedagógico. Dessa forma, in-
terpreto as tensões e os desvios que a Ocidentalização e a Europeização traduzem como sistemas 
que influenciam contemporaneamente saberes e fazeres na formação de professores de Artes glo-
balmente. Por conseguinte, questiono estes sistemas, seus paradigmas e exponho a necessidade da 
promoção de olhares contextualizadores em que Arte, Cultura, História e Ensino Artístico sejam 
pontes que se encontram em currículos e experiências de ensino/aprendizagem. Portanto, com-
preendo a urgência de diálogos efetivos entre teorias e práticas, que tragam na formação docente 
em Artes Visuais da América Latina a amplitude emancipadora em práticas artístico/educativas cog-
nitivas, criativas, expressivas, críticas e agonísticas.

Palavras-chave: formação de professores de Artes Visuais, Desenho, Artes Visuais, práticas artís-

tico/educativas, emancipação.

1. Da necessidade de se rever a experiência como processo contínuo de forma-

ção em Artes

O que significa entender e utilizar politicamente a experiência no contexto 
da formação docente em nível pré-universitário e universitário? 

Destaco que  se consubstancia como um passo adiante a um processo de 
compreensão de que formação é uma constante e não é reduzida a realização de 
um curso, principalmente quando se pensa e se reflete sobre o ensino/aprendi-
zado em contextos diversos em que não apenas o tempo mas a diversidade das 
interações socioculturais reflete.

1 - Doutora em Educação Artística – Universidade do Porto. Docente do Colegiado de Artes Visuais. Líder Grupo de 
Pesquisa Multi, Inter e Trans em Artes – MITA – CNPQ. Líder Rede de Pesquisa em Desenho e Processos Cognitivos – 
REDE. Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. flavia.pedrosa@univasf.edu.br
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Constituir-se professor, no caso do nível pré-universitário, ou docente, no nível 
universitário, requer a consciência de que saberes e fazeres podem modificar, ser trans-
formados, revistos e revisitados, é um contínuo tornar-se (Irwin & Springway, 2008).

A caracterização de escolhas didáticas ocorre no ambiente da práxis, no 
qual teorias e práticas são contextualizadas, reconhecidas e criadas. Por essa ra-
zão faz-se necessário entender que a formação para a docência ocorre desde a 
formação inicial nos cursos de licenciatura, havendo uma extrema importância 
da articulação dos docentes com os futuros licenciados nas disciplinas, de suas 
referências não apenas bibliográficas.

Um docente pode referir cotidianamente e por meio de seu exercício, a 
maneiras de ensinar, pensar, produzir as relações com o ensino, com a produção 
científica e com a comunidade. Estas, por sua vez, influenciam direta e indireta-
mente a formação dos licenciandos, expondo caminhos e trajetórias a seguir e 
dando abertura ou não a percursos que inovem o ensino/aprendizado.

Nesse sentido, também deve-se evidenciar a função formadora  e estratégica 
dos estágios, como disposto nas experiência e nos resultados ponderados no painel 
Práticas Educativas em Artes Visuais: pesquisa, formação inicial, docência ar-
tista, em que participei com Paola Zordan, Luciana Loponte e Marilda Oliveira no  
XVI Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE em 2012.

Do painel citado, ficou evidente a urgência por maiores relações e debates 
entre os docentes universitários que abordam práticas artísticas, teorias da Arte 
e teorias e práticas educativas, compreendendo que não são áreas díspares e en-
contrando territórios comunicativos, na busca por uma formação que dê acesso a 
sintetização de processos artístico/educativos na transposição didática dos licen-
ciandos quando professores de Artes Visuais.

Entendo como processos artístico/educativos (Vasconcelos, 2015a), os que 
envolvem em concomitância o pensar e o fazer do ensino, da criação e da pesqui-
sa, imbuídos de uma procura pelo conhecer crítico e participativo. Estão presen-
tes nas brechas do sistema de escolarização dos currículos à formação e tem a 
reavalição visibilizada na experiência.

Desta maneira, relembro as ideias de Paulo Freire acerca do importante 
papel da docência ao observar a sua ação não é de transferir conhecimento, mas 
de criar percursos políticos e estéticos para sua própria produção e reconstrução 
(Freire: 1996, 2003), infiro que o desenvolvimento de capacidades crítico/refle-
xivas é essência na formação para a docência em todos os níveis de atuação e da 
Educação Formal a Não-formal.

 Dispor o acesso a um diálogo que traduza conhecimentos em conteúdos 
que são construídos em conjunto e realçam perspectivas crítico/reflexivas na in-
teração entre docente e licenciando é um dos maiores instrumentos para a forma-
ção de professores que atuem efetiva e qualitativamente na Educação.
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A experiência, dessa maneira, revê uma rede intrínseca que é constituída 
e permanece em um contínuo formar-se de habilidades e competências, as quais 
na formação docente em Arte correspondem a um desenvolvimento artístico e 
educativo que advém de uma conexão entre fazeres e saberes de maneira a con-
templar as culturas e o espaço. Assim, por meio da experiência o ensino artístico 
possibilitará a transposição didática e a apreensão polissêmica do conhecimento 
em Arte (Dewey, 2010).

A América Latina, por ser território que passou e passa por processos colo-
nizadores, percebe-se que os discursos Ocidentalizadores e Europeizantes exer-
ceram e ainda exercem forte influência em teorias e práticas na formação para a 
docência. Na área de Artes, especificamente em Artes Visuais, esta sujeição ou até 
mesmo importação descontextualizada torna-se no mínimo problemática.

Os discursos artísticos Ocidentalizadores e Europeizantes não preocupam-
-se com a cultura local e regional, não revisitam formas e conteúdos, pelo contrário, 
traduzem Arte em formas e fôrmas a serem seguidas diante de uma Política Edu-
cacional que sirva a interesses econômicos de banqueiros e empresários dos países 
alegados mais desenvolvidos, os quais por sua vez, regem o Mercado de Arte.

Critico a postura exacerbada da Síndrome do Vira-Lata Criativo – SVLC 
(Vasconcelos, 2015b) na qual a Educação em Artes Visuais pode pressupor ou 
enfatizar. A SVLC pode ser encontrada na América Latina e no Caribe, sendo 
demarcada em uma constante referenciação à produção artística e cultural Oci-
dental e Europeia. Ela persiste em um intricado ecossistema montado em para-
digmas dos sistemas Tradicional e Moderno.

Tanto o sistema Tradicional que retoma a técnica como expoente ditatorial 
a seguir, quanto o sistema Moderno que retira a técnica e torna a criatividade e a 
expressividade em um modelo sem amarras, podem ter suas possibilidades contex-
tualizantes. Porém, ao sobrepor apenas uma visão em detrimento de outras sobre 
a produção artística e cultural, o docente influencia na Educação Formal e na Edu-
cação Não-formal a atuação de professores que reproduzem esta perspectiva, dete-
riorando olhares mais amplos sobre visões locais e regionais, dentre outras visões.

Destarte, a divisão de status entre ensino pré-universitário e universitário, 
presente na Educação globalmente, traduz um outro sistema político-educativo, 
em que determinados aspectos de saberes e fazeres são classificados como par-
ticulares a cada nível de ensino/aprendizado. Interpreto que isto é visível na ge-
ração constante de políticas públicas que restringem ou não dão espaço para um 
panorama expandido de formação para a docência, já que:

“ [...] as universidades e os formadores universitários assumem tarefas de 
produção e de legitimação dos saberes científicos e pedagógicos ao passo 
que aos professores compete apropriar-se desses saberes, no decorrer de 
sua formação, como normas e elementos de sua competência profissional 
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[...] Os saberes científicos e pedagógicos integrados à formação dos profes-
sores precedem e dominam a prática da profissão, mas não provêm dela.”. 
(Tardif, 2010: 41).

Ao docente que atua na formação de professores de Artes Visuais na Amé-
rica Latina e no Caribe, além do desafio de rever a SVLC, há o desafio de ultra-
passar entraves que vem desde as políticas públicas, passando por currículos ao 
cotidiano da experiência e encontrar brechas entre teorias e práticas em Artes e 
em seu ensino. 

Menciono brechas porque em todo o sistema escolarizado percorrem es-
paços em que se podem haver confrontos, descobertas e ressignificações, pois 
nenhum desses sistemas de controle do saber/poder é fixo e, mesmo dispondo de 
“caixas de ferramentas” (Foucault, 1979: 71 acessadas por intermédio de ênfases 
do discurso, não estão isentos de transformações e mudanças nas interações so-
cioculturais dos indivíduos.   

Por isso, a experiência entendida pelo docente de nível universitário pode 
então ser utilizada como meio por onde brechas são descobertas e pontes são 
construídas entre o que existe enquanto conceitos, influências e produção e o 
que pode ser revisto, os diferentes e diversos contextos artísticos e culturais para 
uma apropriação consciente e consistente do olhar, do perceber e do produzir na 
formação de professores de Artes Visuais.

2. Do Desenho e da formação docente em Artes Visuais desde o Brasil, Portu-
gal à América Latina

Nos territórios enunciados, o Desenho aparece como um indicador de dis-
cursos na formação de docentes de Artes e, logo, na formação de professores de 
Artes Visuais. Estes, entre os sistemas Tradicional e Moderno são sustentados e 
reproduzidos em grande maioria das licenciaturas.

O problema estará nos currículos? Esta foi uma das indagações que per-
corri durante investigação doutoral em Educação Artística (Arte/Educação) nos 
anos de 2012 a 2015 na Universidade do Porto, em Portugal. 

Ao refletir contemporaneamente sobre os discursos presentes nos currí-
culos de Desenho dos cursos de formação para a docência e da rede intricada 
de concepções que eles revelavam para a prática do docente destes cursos, revi 
questões e entendimentos de Portugal a Brasil e vice-versa. 

Teorias e práticas refletem ou realçam concepções determinadas sobre o 
saber-fazer docente.  No Desenho, campo amplo e expandido de conhecimento 
que vai além do artístico, percorrendo conhecimentos num viés Multi, Inter e 
Trans em Artes, este saber-fazer é no mínimo estratégico quando se enfoca na 
formação integral dos seres humanos.
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“Saber desenhar”, “não saber desenhar” e “saber ensinar Desenho” per-
passam, por consequência, através de ênfases dos discursos que determinam não 
somente maneiras de agir e pensar, mas maneiras de perceber, reproduzir, criar 
e produzir a realidade. Ao inferir que um saber-fazer e um saber-ensinar devem 
seguir uma ênfase específica, não disponibilizando outras plataformas do conhe-
cer, o docente que leciona nesta área está também delimitando formas de pensar. 

Pensar o Desenho tem sido nas últimas décadas um campo minado para 
muitos pesquisadores. Talvez, porque muitos deles se debatam com o “não saber 
desenhar” quando o assunto é a habilidade técnica de reprodução idealizada do 
real. Ou, quiçá o entendimento do “saber desenhar” se aproxime de uma habilidade 
quase que fotográfica de reprodução. Ambas as visões possuem discursos de um 
tecnicismo arraigado que na História Ocidental e Europeizada do ensino artístico 
foi propagada com a revolução Industrial na Inglaterra em finais do século XIX.

Destarte recordo de um confronto com estas questões no território de um 
museu em 2015 na cidade de Londres, durante uma visita de pesquisa ao  Tate 
Modern. No meio dos corredores do primeiro andar deparei-me com a seguinte 
cena: pais em pé assistindo filhos de cerca de 3 a 10 anos de idade interagirem 
com um aplicativo de desenhar. 

O referido equipamento consistia em uma tela estilo touch dividida em dois 
lados. Um detinha os controles de materiais com uma série de funções de uso da li-
nha e de cores que permitia a escolha de como se daria a intensidade do traço e sua 
relação pictórica. Após desenhar, os trabalhos eram inseridos automaticamente 
acima dos monitores, em uma exposição virtual contínua do que ia sendo realizado.

Da cena observada, intrigou-me o fato de que os adultos não ousavam inte-
ragir com o aplicativo, limitavam-se a observar. Com base na investigação da tese 
doutoral, eu me sentei em um dos espaços que há segundos uma criança havia 
deixado. Comecei então a desenhar, sem receio dos olhares curiosos de crianças 
em redor e os olhares estarrecidos de alguns pais. De uma linha que parecia antes 
sem objetivo, nasceu um nariz, ao lado pus dois olhos e, de  repente, uma criança 
com nariz de árvore olhava pra cima. 

Fig. 1. Desenho realizado no Tate Modern Museu. Londres, 2015. Flávia Pedrosa Vasconcelos

 Acervo Particular.



241 |

Ao terminar o Desenho, conversei com uma das mães que elogiou meu 
trabalho e estimulei-a a desenhar. Ela, timidamente colocou o dedo no painel e 
sentou a filha no colo, as duas desenhando juntas. Vi esta cena depois repetida 
durante cerca de meia hora de observação. 

Pensando que conceitos influenciam práticas e que as mesmas se remetem a 
conceitos, o ensino artístico deixa de ter seu importante papel na formação integral 
dos indivíduos ao dispor de limitações de saberes e fazeres, bloqueando a formação 
do pensamento à ação crítico/refletiva desde visualidades numa visível sensação 
de que “não se sabe desenhar”. Com um vocabulário gráfico e/ou um representar 
limitado por receios e dificuldades apreendidas no âmbito escolar, um adulto tem 
relutância com o desenhar e dificilmente consegue ultrapassar esta situação.

Na formação para a docência, verifico que os adultos possuidores de  inse-
gurança em Desenho demonstram sérias complicações teórico/práticas, tendo-se 
em vista a amplitude desse conhecimento na constituição do pensamento e da 
ação humana. O licenciando que atravessa esta problemática apresenta, desde o 
início do curso, distorções do que pode se configurar Desenho e seu ensino. 

Com isso, a sensação de que a representação pode ser delimitada a ape-
nas uma forma de apresentação, muitas vezes, pode remeter ao que mais lhe dá 
conforto, podendo também reproduzir uma ênfase do discurso no ato de ensinar, 
resumindo a sua elaboração didática a um saber-fazer, um saber-olhar particular. 
Como mencionado anteriormente, esta propensão é deveras lesiva a um ensino/
aprendizado artístico que se deseje amplo, polissêmico, crítico/reflexivo e que dê 
acesso a olhares Multi, Inter e Trans na contemporaneidade.

Neste sentido, recordo-me de um acontecimento posterior, no último Con-
gresso Europeu Regional da International Society for Education through Arts 
– InSEA, realizado em julho do mesmo ano na cidade de Lisboa, Portugal. Neste 
congresso, muito se discutiu a respeito de um retorno ao tecnicismo tanto nos 
currículos como nas teorias e práticas no ato de lecionar de docentes e professo-
res de Artes Visuais.

Sendo assim, lembro-me particularmente da palestra de Mie Buhl, da 
Aalborg University na Dinamarca. Sua fala esteve focada em sintetizar períodos 
históricos do ensino de Artes que influenciaram até a década de 1990 a Arte/
Educação na Dinamarca. Com bastante preocupação acerca do currículo que será 
implantado em 2016 no seu país, Mie criticou o modelo tecnicista, inferindo que 
observa evidências de um retrocesso cultural, estético e histórico, o que avançou 
indagando se o mesmo não poderia estar acontecendo também em outros países 
na Europa e no mundo.

Um currículo e uma práxis docente que centra-se em uma visão muito téc-
nica, ou criativa ou expressiva ou cognitiva, não traduz a contemporaneidade e 
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suas múltiplas possibilidades de ensinar/aprender, não sendo, portanto, crítico/
reflexivo nem contribuindo para uma Educação emancipadora.

Entendo a emancipação na formação para a docência em Artes inspirada nas 
ideias anunciadas em Rancière (2002), como um conceito a ser vivenciado por meio 
da transformação dos indivíduos, na libertação de possíveis amarras e entraves, com-
partilhando a caminhada, entendendo as potencialidades de cada um, licenciandos e 
docentes interpretando conteúdos e fabricando outros conhecimentos. 

Neste processo de ensinar/aprender emancipador, saberes e fazeres são 
construídos no percurso, com dúvidas, questionamentos, debates, reverbera-
ções de estudantes e professores. Deste modo, infiro que os processos de ensino/
aprendizado em Desenho no Brasil e em outros países da América Latina foram 
estabelecidos histórica e culturalmente por meio de ênfases dos discursos Oci-
dentalizantes e Europeizadoras devido a uma linha em comum de colonização.

Estes países, ao vivenciarem uma colonização em diversas frentes de cria-
ção e percepção simbólica do mundo, em muitos momento procuraram ultrapas-
sar, questionar e rever conceitos e práticas na formação para a docência. Porém, 
constato que no Desenho, os currículos e políticas públicas educacionais aparen-
temente não seguiram estas lutas. 

Há ainda muito que se rever no que tange à formação destes profissionais 
e ao ensino/aprendizado do Desenho, principalmente em um mundo globalizado 
e repleto de crises nas esferas do educacional, social, econômico, cultural  e eco-
lógico que atingem drasticamente as Artes. 

Depreendo que a ação política citada na Dinamarca e o que está acontecen-
do em outros países europeus, ao unir as Artes a noção de utilidade (só se faz e se 
ensina se tiver serventia) e com os cortes da área de Artes em suas muitas discipli-
nas (seja na diminuição de carga horária ou demissão em massa de professores e 
docentes), é um forte indício de que a atual conjuntura não se preocupa com uma 
formação integral e de qualidade dos indivíduos. 

Por decorrência destes entendimentos, é momento de severa atenção no 
Brasil e em outros países da América Latina no propósito de que não ocorra, pelas 
influências já referidas, ações políticas que busquem apagar as Artes do currículo 
escolar, das vivências e experiências de professores e docentes de Artes Visuais.  

3. Por práticas artístico/educativas emancipatórias na formação docente em Artes

Diante do exposto, docentes e professores de Artes podem e devem se preo-
cupar com o cenário contemporâneo. Em posse da preocupação, a reação é mais 
do que desejada e há de ser compartilhada, traçando pontes além dos territórios 
geográficos e de disputas teóricas e práticas. O momento é de diálogo e busca de 
solução de problemas em comum.
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Pelas considerações enunciadas, as práticas artístico/educativas na for-
mação para a docência em Artes e distintivamente em Artes Visuais, aparecem 
como potências didáticas que encaminham a saberes e fazeres emancipatórios do 
ensino/aprendizado artístico, na revisão de teorias e práticas e no compartir de 
questões e problemas.

Portanto, destaco a necessidade de se discutir amplamente e, em caráter 
politico, realizar uma pressão conjunta de maneira que a formação para a docên-
cia em Artes na América Latina consigar rumar caminhos emancipadores, coor-
denando legitimidade e autoridade das políticas públicas no saber-fazer docente 
que conduza didáticas critico/reflexivas. 

Assumindo essa pressão na Educação Formal e Não-formal, a direção futu-
ra de professores e docentes no ensino artístico não estará em risco, assim como 
não estará em risco o desenvolvimento da criatividade e da inventividade, indis-
pensáveis na sociedade contemporânea. Com base na potência da reação, que a 
Síndrome do Vira-Lata Criativo seja transfigurada em um fortalecimento saudá-
vel da experiência em pontes estéticas e artísticas na América Latina.
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17. EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPLEJIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO MULTIMEDIAL. TRANSFERENCIAS DIDÁCTICAS.

Daniel Sánchez1 
Martín Molfino2

RESUMEN

Una de las temáticas ineludibles de lo contemporáneo es la de la complejidad. Luego de la 
profunda deconstrucción y crítica, durante el siglo XX, de la racionalidad moderna (que implicaba 
una cierta concepción monádica de la realidad) emerge la necesidad de producir acercamientos a 
la realidad humana desde otra perspectiva. La epistemología de la complejidad adopta este desafío, 
interpretando la realidad como un sistema, un todo cuyas propiedades no son expresión de una 
suma de sus células.

Este cambio de paradigma tiene su contrapartida en el arte desde la aparición de las TIC y 
su influencia en la apertura de nuevos campos de producción de sentido. El arte multimedial parte 
de esto, utilizando la posibilidad de construir obras interactivas como principal eje semántico. La 
obra es necesariamente abierta, interpreta al espectador como “otro” cuya acción forma parte de la 
obra. El presente proyecto tiene como objetivo integrar estos paradigmas del arte contemporáneo a 
prácticas didácticas que permitan articular un modelo pedagógico, que tome en cuenta al sujeto de 
aprendizaje como co-constructor de su conocimiento lo cual habilita a volver a pensar categorías de 
análisis como el de la creatividad en el campo de la enseñanza artística.

PALABRAS-CLAVE: Epistemología de la complejidad; TIC; estrategias didácticas-pedagógicas

1. Epistemología de la complejidad en la era de las Tecnologías de la Información3

La principal hipótesis que trabajaremos en este texto es que la epistemolo-
gía de la complejidad, que permite un abordaje teórico-práctico de las prácticas 
artísticas emergentes en la era de las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) y por consecuencia se puede constituir como una fuerte herramienta 

1 - Facultad de Bellas Artes UNLP. Argentina. sanchez.fatimada@gmail.com
2 - Profesor de diseño Multimedial, UNLP, Argentina. martin.j.molfino@gmail.com. Facultad de Bellas Artes, Univer-
sidad Nacional de La Plata, Argentina.
3 - Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abar-
can un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, 
enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 
Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunica-
ción (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de 
la información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 
comunicaciones, telemática y de las interfaces) .
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para el docente en artes. Por epistemología de la complejidad entendemos el ba-
gaje teórico y filosófico de las últimas décadas que parte de un cuestionamiento 
a los preceptos centrales que fundamentan el conocimiento científico desde la 
modernidad hasta hoy y proponen nuevos enfoques. Esta nueva mirada sobre el 
conocimiento comienza por la crítica y revisión de estas teorías pero no pretende 
reemplazarlas, sino complementarlas para generar una mirada integral, que ex-
panda los alcances del conocimiento científico.

Una de las principales herramientas teórico-prácticas para explicar y ge-
nerar modelos sobre la realidad de la ciencia clásica son la abstracción y la sim-
plificación: se selecciona un objeto de estudio, se lo abstrae de su contexto y se lo 
segmenta en partes indivisas para analizarlo, obteniendo como resultado de este 
estudio reglas, leyes de comportamiento general. Esto ha tenido diversas conse-
cuencias al generar formas y modelos sobre el conocimiento y la realidad. La epis-
temología de la complejidad pretende acercarse a lo que queda por fuera de estos 
modelos, los fenómenos que no pueden ser reducidos a partes individuales ya 
que sus características dependen de lo que emerge de la interacción entre partes 
o son de naturaleza no causal o acumulativa. En pocas palabras: se trata de poder 
estudiar lo que es demasiado “complejo” como para ser simplificado.

Este tipo de categoría podemos asignarla generalmente a la mayoría de 
las cuestiones relacionadas a lo social y cultural de la actividad humana. En el 
lenguaje coloquial es común escuchar este tipo de adjetivo al calificar las proble-
máticas que surgen en la organización de las sociedades del S XXI, (frases del 
estilo: “el problema de la educación es complejo” donde “educación” puede ser 
intercambiable por globalización-pobreza-inmigración, etc.). En estos ámbitos 
podemos aplicar la noción de sistema para explicarlos; nos referimos a sistema en 
el sentido que hay múltiples actores que intervienen, aplicando fuerzas, deseos y 
sentidos, accionando sobre la cuestión y dándole forma en este accionar. De estas 
interacciones es que deviene el estado general de la cuestión. A este esquema se 
agrega otro nivel de complejidad si consideramos su eje histórico: el devenir tem-
poral de estas interacciones condiciona fuertemente la actualidad del sistema. 
Ernst Cassirer considera que todo el espectro de lo que se considera “realidad” 
para el humano es filtrado, condicionado por un “sistema simbólico” (Cassirer, 
1992), que actúa como lente que le permite decodificar la experiencia. El hom-
bre es un “animal simbólico” (Cassirer, 1992), cultural: los propios sistemas de 
signos que crea para comunicar y existir como humano condicionan su realidad, 
su manera de ser. El arte es una de las actividades humanas que emerge de este 
sistema. Artista, obra, público y situación se articulan en el tiempo construyendo 
una compleja red simbólica. Esto se ha hecho evidente en los últimos años con 
la aparición de las TICs y las prácticas artísticas que estas han posibilitado, que 
llamaremos arte Multimedial o arte Multimedia.
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2. Arte Multimedial: transferencias didácticas

Según Edgar Morin (cuyos estudios sobre la epistemología de la comple-
jidad constituyen un aporte central en el campo) “la originalidad de la vida no 
está en su materia constitutiva, sino en su complejidad organizacional” (Morin, 
2004) Probablemente todo docente ha experimentado de alguna forma esto en 
sus clases. En todas cuenta con los mismos elementos: alumnos, espacio físico, 
contenidos a transmitir y sin embargo en cada clase todo se desenvuelve de forma 
distinta, nunca se repite exactamente igual ni produce los mismos resultados. 
Quizás haya elementos que se repitan, secuencias que muestran una regularidad 
en el tiempo, pero es segura la aparición de algún componente que disgregue los 
eventos de la planificación original. Hay entonces un elemento de improvisación 
implícito en cada clase, el docente debe reeditar enunciados, re-conformar acti-
vidades y re-organizar los tiempos en relación a interacciones imprevistas e im-
predecibles (con los alumnos, con el entorno, con los elementos de trabajo, etc). 
En esto hay un fuerte punto de conexión con la práctica artística; en la música, 
la danza, el teatro, en todo arte que requiere de una interacción con la situación 
en contexto, con la actualización de lo que emerge en cada instante. El artista 
entrenado y preparado en estas artes posee un conocimiento valioso para enfren-
tar este tipo de situaciones. En el arte multimedial esto tiene un lugar central, al 
punto que desde la concepción misma de un proyecto multimedial se piensan es-
trategias para modelar ese momento, para que la obra pueda generar respuestas a 
esto. El arte y diseño Multimedia está en particular orientado a la interacción con 
el otro, con la persona que se va a interactuar con la obra, el espectador devenido 
en “usuario” de la obra de arte u objeto de diseño. “Cuando hablamos de arte in-
teractivo, nos referimos a un tipo de producción concebida específicamente para 
proporcionar el diálogo con el usuario” (Gianetti, 2004)  

El arte interactivo se nutre de las posibilidades de las TIC’s para modelar 
una situación en la cual la obra es un sistema de posibilidades, un campo se-
mántico donde el sentido es conjugado en acción, es el verbo que se produce en 
la relación entre el usuario y la obra. Hay implícito en esto un valor de empatía. 
La forma artística es concebida desde el principio pensando en “otro” que no es 
externo a la obra sino que es parte. Este valor de empatía que contiene el arte 
interactivo puede ser un medio poderoso para desarrollar la educación en la di-
versidad: facilita y precisa de estrategias para ponerse en el lugar del otro, busca 
crear dispositivos que se puedan adecuar a diversas formas de pensar y accionar. 
Al articular estrategias de acción y movimiento el objeto de la obra se desmateria-
liza en el acto, es el uso de la obra la que transmite el significado. Aquí es central 
la noción de diálogo: el sistema debe permitir la co-existencia de partes y favo-
recer el intercambio, la comunicación. Esto es aplicable tanto para la situación 
educativa como para la obra multimedial. Esta noción de diálogo transforma des-
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de dos perspectivas el modelo cognitivo característico de la modernidad. Por un 
lado valida el acto cognitivo en la experiencia, dejando de lado la omnipresencia 
del sujeto-pensamiento en los modelos idealistas, el absolutismo materialista y la 
búsqueda de leyes universales del positivismo. Y por otro, construye lo que Irene 
Vasilachis (2006) denomina la epistemología del sujeto conocido, en donde “…el 
proceso es de importancia fundamental. A diferencia de las principales orienta-
ciones que inician y consolidan el paradigma interpretativo, no se trata ya ni de 
«entender la acción social interpretándola» (Weber, 1944: 4), ni de «comprender 
sus motivos para y porque» (Schütz, 1972: 58), ni de «hacer explícita la significa-
ción dada» (Habermas, 1985: 41) por los actores sociales a su acción en el proceso 
de comunicación. Se trata de considerar el resultado del proceso de conocimiento 
como una construcción cooperativa en la que sujetos esencialmente iguales rea-
lizan aportes diferentes. Esos aportes son el resultado del empleo de diferentes 
formas de conocer, una de las cuales es la propia del conocimiento científico…” 
(Vasilachis de Gialdino, 2003: 30).

Esto quiere decir que esta interacción se realiza desde un lugar de igual-
dad. Obra y usuario están a la misma altura; se desarticula así otro eje epistemo-
lógico moderno en el cual la obra artística es “verdad revelada” (y aquí vemos un 
paralelo con la concepción de ciencia), fruto de la inspiración genial del artista 
conectándose con la humanidad al encontrarse con el espectador. En este tipo de 
concepciones no hay lugar para ópticas o miradas alternativas: lo artístico es pro-
ducto de la singularidad, generalmente coincidente con una visión occidental del 
mundo, es una concepción marcadamente antropocéntrica. Por contrapartida, en 
el arte multimedial “[...] el creador de una producción u obra interactiva debe ser 
capaz de pensar, más allá de su propia inspiración, en favor del usuario, del públi-
co [...]. Esto significa adecuar el proceso comunicativo de la interfaz a la conducta 
humana en general.” (Gianneti, 2004). Mark Meadows (2003) y Piscitelli (2012) 
plantean que la apuesta por la interactividad busca mostrar las discrepancias que 
hay entre los entramados neurocognitivos del público y los del interactivista, y 
hacer posible que el interactivista, usando adecuadamente la interactividad pue-
da hacerse cargo de que todos vemos y escuchamos solo lo que queremos ver y 
escuchar, y que hay que ser capaces de “adivinar (intuir/sonsacar/anticipar)” los 
deseos, intenciones, creencias y expectativas de los demás.

De esta forma es que la epistemología de la complejidad es clave para com-
prender el arte multimedial: en la esencia misma de este se encuentra la idea de la 
complejidad, de la interacción de dos sistemas (usuario-obra) y es donde emerge 
el sentido de la obra como un ente que no es explicable por la suma de las partes 
que lo componen, sino que es en la construcción del diálogo y la materialidad de 
la obra mientras sucede.

Vemos entonces la necesidad de crear un balance, un espacio de negocia-
ción del sentido. Las partes en interacción deben encontrar su lugar en el diálogo 
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sin eclipsar al otro en este sistema. Este es otro de los ejes de análisis de la epis-
temología de la complejidad, donde esto se enuncia como una dialéctica entre 
orden y desorden. Volvamos al ejemplo de la aparición de lo imprevisto en la 
experiencia docente. Decíamos que el docente debe saber cómo dejar fluir ciertos 
elementos por fuera de lo previsto para re-encausar el curso de la clase. Por el 
contrario en el modelo epistemológico moderno, el fin último pasa por “Legis-
lar, desunir, reducir” (Morin, 2004) obteniendo así un orden de reglas centrales. 
Podemos observar esto en la forma en que se pensó la educación y pedagogía 
en muchas ramas a lo largo de la historia: la clase debe respetar el orden-dios 
superior, que dependiendo la tendencia teórica puede ser el profesor (Comenio, 
2000), el programa para la pedagogía por objetivos o un sistema técnico-conduc-
tista (Gimeno Sacristán, 1992) y frente a lo anormal o inesperado se responde 
con represión o coerción. Esto lo podemos observar marcadamente en la historia 
en los momentos en que tendencia general es autoritaria o disciplinaria. Frente a 
esto se opusieron con fervor ciertas teorías con acento en la des-organización y en 
“dejar hacer”, dejar que la naturaleza, como algo implícito o a priori, fluya, tome 
su cauce “natural” en la educación (Agustowsky, 2012). Terminan recayendo en 
la misma falencia; hay un orden superior, “natural”, que dictará el devenir de la 
educación. Por lo tanto beneficia al “inspirado” o “talentoso” y deja por fuera a 
quienes no encajan en esos modelos. La educación para la diversidad en un con-
texto globalizado requiere una actualización de esos modelos que reconozca la 
enseñanza en su aspecto complejo. Debemos articular estrategias que conjuguen 
el orden y el desorden sin dejar nada y nadie en el camino, para realizar el fin 
último de la educación como bien social.

En vistas de lograr este tipo de objetivos toma un papel central la planifi-
cación docente. Como hemos visto debe ser una planificación maleable, que se 
proyecte en el tiempo no perdiendo de vista sus objetivos y articulándolos en una 
diversidad de situaciones posibles. Aquí podemos establecer otro paralelismo con 
las prácticas artísticas de los últimos años. “Pasada la mitad del siglo XX no se 
hace necesario que el artista moldee la obra con sus propias manos, sino que pue-
de encargarse de realizar su proyecto (tener la idea, el germen de la obra)” (Mo-
lina, 2013). El artista establece su proyecto a través de una intención, una idea y 
debe planificar, programar como esto se desarrollará. En las prácticas artísticas 
que toman las TIC y particularmente los ordenadores digitales como herramienta 
esto es algo que marca el proceso en todo momento. La técnica que permite que 
la obra suceda, que la interacción usuario-obra se proyecte requiere de una pro-
gramación. Esto está en la idea básica detrás del concepto de la programación en 
computadoras: decirle a la máquina qué hacer y cómo hacerlo frente a un abanico 
de situaciones posibles. Esto fuerza al productor a tener bien claro desde el co-
mienzo su idea, su concepto para comunicarlo de manera correcta a quién lo va a 
ejecutar (en este caso la máquina). En el caso del docente lo que debe programar 
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es su planificación didáctica para que pueda reaccionar ante diversas situaciones 
y de todas formas cumpla su objetivo comunicacional-pedagógico

3. Conclusión. TIC, complejidad y situacionalidad. El riesgo del neo-positivismo

La computadora acepta órdenes enunciadas de una forma muy específica, 
que obligan a resolver los problemas implícitos en la creación de forma dentro 
de los límites y posibilidades de lo computacional. Este es otro aspecto paradojal 
de los dispositivos multimediales: parecen “permitirlo todo”, como anuncian los 
más fervientes publicitarios, pero en la práctica, si bien logran abrir un espectro 
de acciones ciertamente amplio, estas son sólo realizables con tecnologías muy 
específicas.  Cualquier obra que utilice una computadora va a depender de una 
fuente de energía eléctrica, algo que por más obvio que resulte no está necesaria-
mente presente en todos los ámbitos culturales. Esto nos recuerda que las TIC 
son posibles y desarrolladas a partir de conceptos científicos de la modernidad. 
No parece casual que el momento de quiebre y lanzamiento de las primeras com-
putadoras de cálculo digital haya sido durante el transcurso de la segunda mun-
dial (momento cúlmine de la crisis del modelo moderno de conocimiento) y que, 
una vez finalizada ésta, durante la transición a conceptos e ideas post-modernas 
se realice su crecimiento exponencial. Por esto mismo debemos llamar la aten-
ción sobre ciertos aspectos del pensamiento moderno que se pueden observar en 
la filosofía que fundamenta las TIC. Por más que estas permiten un acercamiento 
plural y accesible a la mayoría de la población occidental, el espectro de experien-
cias humanas que abarcan está en pleno crecimiento exponencial, y en muchos 
casos estas intervenciones se plantean como soluciones absolutas (visible en me-
táforas como “la red de redes” y conceptos como el de computación ubicua). No 
se debe perder de vista que todo el andamiaje que habilita las TIC no deja de ser 
una forma más de concebir y decodificar la realidad bajo preceptos culturales 
e ideas determinadas. Sin la teoría del cálculo, la abstracción matemática y los 
elementos de la química y física desarrollados en fines del S XIX y principios del 
S XX es inconcebible la mediatización digital, el arte multimedia, etc. Debemos 
rescatar la emergencia, lo que aparece  como resultado de la complejidad de estos 
dispositivos: a través de la interacción de estados binarios (en el bajo nivel, técni-
co) podemos generar, crear sentido y comunicar ideas. Por fuera del deslumbre y 
el asombro ante la novedad tecnológica deben subyacer estrategias que permitan 
la comunicación como bien común de la diversidad, como valor educativo; que 
permitan innovaciones que amplíen el sentido de comunidad e identidad sin per-
petuar modelos de opresión y vigilancia o control social. 
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