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:Reunidos novamente: trocas: pesquisar: 
O que trazemos em nossos bolsos, bolsas, sacolas e mochilas? 
O que ansiamos compartilhar sobre os modos de criar e fazer, 

sobre quem somos e nossos ofícios ?  
Na abertura e na partilha colocamo-nos à disposição 

e atentos, também procuramos sustento,  
capturamos, recolhemos.  

Na abertura e na partilha, 
                                                                                                  :indivíduos :coletivos: 

:Somamo-nos: 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                        Rita Demarchi 
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Editorial 

 
 
 

Marcos Rizolli 
 
 
 

O II Simpósio Internacional Formação de Educadores em 

Arte e Pedagogia vem reafirmar os esforços para inserção social e 

internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Arte e História da Cultura – da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Idealizado e organizado pela Profa. Mirian Celeste Martins, 

através de sua liderança nos Grupos de Pesquisa GPAP/Arte na 

Pedagogia e GPeMC/Mediação Cultural, em sua segunda edição 

realizada em junho de 2016 no Campus Higienópolis da UPM, o 

Simpósio contou com a ativa presença do Prof. Ricardo Marín 

Viadel, da Universidad de Granada – Espanha. 

Com a decisiva parceria do Instituto Arte na Escola e com o 

apoio do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, o CEFT, através 

do PPGEAHC, das graduações em Pedagogia e PARFOR/Pedagogia, 

os participantes [pedagogos, educadores, arte-educadores, 

artistas e pesquisadores] puderam ensinar, aprender e refletir 

acerca de diversificados argumentos em arte, pedagogia e 

interdisciplinaridade: modos de pesquisar na contemporaneidade; 

modos de provocar pesquisas; modos de fazer/ser grupos de 

pesquisa; modos de fazer/pensar pesquisa; modos de 

[com]partilhar pesquisas. 

O Simpósio reafirma, ainda, a potência da arte como átomo 

interdisciplinar! 
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Pesquisas e pesquisadores movendo encontros 
 

Mirian Celeste Martins 

 

 

Trazer a pesquisa e pesquisadoras e pesquisadores como meio e território deste 

II Simpósio Internacional de formação de educadores em Arte e Pedagogia abriram-se 

como dois pontos, faixos de luz para iluminar a compreendê-los como propulsores do 

pensar sobre a pesquisa na contemporaneidade balançando estruturas estabelecidas. 

Dois pontos fora o mote do primeiro simpósio em 2015, dando a ver a que se 

abrem para outros dois pontos e assim segue... E continuo neste segundo - pesquisar: 

arte: pedagogia: formação: mediação cultural: realizado em 2016 pelos Grupos de 

Pesquisa GPAP/Arte na Pedagogia e GPeMC/Mediação Cultural: contaminações e 

provocações estéticas, ambos sob a coordenação da Profa. Dra. Mirian Celeste Martins, 

em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. 
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O I Simpósio Internacional realizado em 2015, sob o tema arte; pedagogia: 

infâncias: mediação cultural: com significativo auxílio do Mackpesquisa foi muito bem 

aceito pela comunidade acadêmica, pelos resultados, trocas e partilhas em âmbito 

nacional e internacional. Entre os convidados internacionais destacamos os professores: 

Lilia Romero Soto/Peru, Christian Gallego/Chile, Apolline Torregrosa/França, entre outros 

renomados profissionais de vários estados brasileiros com diferentes atuações nas áreas 

de Arte, Pedagogia e Mediação Cultural.   

O sucesso obtido com a presença de 224 participantes no I Simpósio impulsionou 

a realização deste II Simpósio que contou com a presença de 314 participantes de doze 

estados brasileiros. Com o apoio institucional do Centro de Educação, Filosofia e 

Teologia/CEFT e seus cursos de Pós-Graduação, Licenciatura em Pedagogia e 

PARFOR/Pedagogia em convênio Mackenzie/Capes, e em parceria com o Instituto Arte na 

Escola, este simpósio contou com a participação do Prof. Dr. Ricardo Marín Viadel da 

Universidade de Granada/ES que aprofundou a questão das metodologias artísticas de 

pesquisa, além de renomados professores e pesquisadores brasileiros.   

A dinâmica foi pensada no sentido de potencializar reflexões interdisciplinares 

sobre pesquisas além dos moldes tradicionais e interações entre o público e convidados 

de universidades brasileiras e instituições culturais: educadores, grupos de pesquisa, 

artistas, curadores, especialistas, etc.  

A mesa-redonda Modos de fazer/ser grupos de pesquisa representou um espaço 

significativo para a ativação de trocas entre participantes a partir das pesquisas realizadas 

pelos diferentes grupos de pesquisadores brasileiros, utilizando o vídeo-pôster como 

modalidade de apresentação dos trabalhos realizados pelos grupos de pesquisa. Divididos 

para a apresentação em três agrupamentos, os 22 Grupos de Pesquisa brasileiros e 

internacionais relacionados à temática do simpósio apresentaram seus modos de ser e 

fazer investigações coletivas. Este foi um momento muito especial do simpósio, trazendo 

a esperança e a certeza de que há uma massa viva e produtora para além das questões e 

crises que hoje preocupam a todos. Os vídeos dos grupos de pesquisa apresentados 

durante a mesa-redonda estão disponíveis no canal do simpósio no Youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCa6KdV_EuWoWoSbiy6U_JBA 

https://www.youtube.com/channel/UCa6KdV_EuWoWoSbiy6U_JBA
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Uma homenagem à pesquisadora e professora Dra. Ana Mae Barbosa que 

completou 80 anos de vida, 60 de educação e 50 de São Paulo, traçando uma vida que 

impulsionou o ensino da arte no Brasil emocionou a todos os presentes, assim como a 

presença de sua filha, também pesquisadora, Prof. Dra. Ana Amália Barbosa, que 

evidencia que não há limites para a criação e superação.  

As ações poéticas com Monique Traverzim, Wasti Henriques, Paulo Raposo, 

Paula Caju, abriram os períodos da tarde e possibilitaram um momento de criação e 

compartilhamento estético. O lançamento e divulgação de livros, inclusive da 

homenageada, também deram brilho especial ao evento. 

Para além do Simpósio, um Fórum de pesquisadores com o Prof. Dr. Ricardo 

Marin Viadel possibilitou o aprofundamento das questões que trouxe em sua fala sobre 

metodologias artísticas de pesquisa, ampliando a possibilidade de compreender as 

imagens como propulsoras de pesquisas. O fórum também foi iniciado com uma ação 

poética coordenada por Mirza Ferreira (UNICAMP) que propôs uma dança circular entre 

fios de nossas relações conceituais e pessoais.  

Em continuidade, também foi oferecido pela Fundação Bienal um laboratório 

com o Programa Educativo com distribuição de material educativo da 32ª Bienal de São 

Paulo que tem como tema Incerteza Viva.  Houve também um convite para expedições a 

outras importantes exposições na cidade de São Paulo. 

São muitos os agradecimentos a serem feitos, especialmente ao Centro de 

Educação, Filosofia e Teologia sob o comando do Prof. Dr. Marcelo Martins Bueno e ao 

Instituto Arte na Escola, representado por Evelyn Ioshpe, Roseli Alves e Clarissa Suzuki 

por possibilitarem os suportes financeiros para a empreitada. Dislane, Cecília, Lucimar, 

Valquiria, Marcos, Marili, Cássio, Ricardo, Rosa, Luciana, Sofia, Scheila e Mauren como 

participantes das mesas; Silvia, Sonia, Daniel, Rejane e Ana Paula como 

problematizadores, além dos já citados pelas ações poéticas abrilhantaram este encontro. 

Tudo foi possível porque dois grupos de pesquisa – GPeMC e GPAP se esmeraram em 

cada detalhe para o melhor e mais amoroso acolhimento de todos os que estiveram 

conosco. Estela e Rita foram comigo as que tudo moveram, juntamente com Lucia líder 

do GPAP e Ana Paula, Anna Rita, Cristina, Daniel, Débora, Fábio, Francione, Glaucia, Iveta, 

Jonas, Jurema, Mariane, Mirza, Monique, Negrini, Olga, Sidney, Solange, Viviane, Wasti. 
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Uma turma muito especial que ao final do evento me presenteou com flores e uma 

boneca vendedora de fósforos. Na caixa, fósforos-palavras mostram o afeto e o 

aprendizado coletivo mantido nas reuniões mensais destes grupos que trabalham há anos 

juntos.  

 
Figura 1. Fósforos-palavras: afetividades entrelaçando ideias e ações 

A contemporaneidade exige outros modos de pesquisar, de provocar, de 

fazer/ser grupos de pesquisa, de fazer/pensar pesquisa e de [com]partilhar pesquisas 

envolvendo a formação de educadores em Arte e Pedagogia, a mediação cultural, a 

Educação Básica. Assim, o II Simpósio trouxe contribuições científicas, tecnológicas e 

educativas que se alinham às estas questões contemporâneas, unindo, provocando, 

impulsionando, contaminando... Nestes anais, a efervescência deste simpósio se prolonga 

como antídoto à desesperança. 
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Modos de pesquisar na contemporaneidade: instaurações 
 
 

Mirian Celeste Martins 

 
 

Há dois dias atrás Tunga se foi, mas homenageá-lo na abertura deste simpósio é 

trazê-lo de volta por meio de sua obra.  True Rouge, de 1997, exposta no Instituto 

Inhotim, é marca de suas ideias tornadas visíveis pelos fios, redes, objetos, pérolas de 

vidro, esponjas do mar, bolas de sinuca, escovas limpa-garrafas, feltro, bolas de cristal, 

recipientes com viscoso líquido vermelho, em uma estrutura que nos lembra a utilizada 

em marionetes. Pensada como resíduo e vestígio, como registro de ação que desvela seus 

precedentes, a obra é uma instauração: instalação e performance de corpos e matérias 

em processo de criação que se prolongam no corpo que interage com e na obra.  

Hoje, aqui, nesta mesa e com estas pesquisadoras, instaura-se um pensar 

pesquisa neste simpósio que tem nos processos de criação sua veia propulsora, 

rompendo barreiras de metodologias que a escravizam em grades instrumentais. É 

preciso lembrar também precedentes, como Silvio Zamboni1 na CAPES encontrou 

caminhos para fortalecer a produção de teses de voltadas para poéticas visuais, trazendo 

obras como tese, abrindo espaços na academia. É preciso lembrar também de Maria 

Cristina dos Santos Pessi2 que trouxe palavra e imagem em sua tese que é apoio para 

tantos estudos que se seguiram. Subjetividades e processos de criação trazidos à tona 

pelas pesquisas baseadas em arte, pela a/r/tografia, pela crítica genética, pelas histórias 

de vida, pela cartografia, que transcendem a dicotomia que enfrentávamos no passado 

entre o quantitativo e o qualitativo.   

O convite desta mesa e deste simpósio é ir além do sistema arbóreo e adentrar 

em rizomas, onde o “e... e... e...”, como nos ensinam Deleuze e Guattari3, propondo 

outras potencialidades e devires, nos fazendo pensar como a obra de Tunga. Assim 

também, Dislane, Cecília e Lucimar, trazem hoje perspectivas, desafios, processos e 

muitos outros “e...” a nos fazer sair do que achamos que já sabíamos.  

                                                        
1
 ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. Campinas, SP: Autores Associados, 1998. 

2
 PESSI, Maria Cristina dos Santos. Illustro imago: professoras de arte e seus universos de pesquisa. Tese (Doutorado em 

Artes). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2008. 
3
 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Ed. 34, 1995. 
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Rabiscos de realidades: o desafio de narrar e compreender  
a profissão docente 

 

Dislane Zerbinatti Moraes 

 

Resumo: A comunicação problematiza a leitura de obras literárias na pesquisa em história da educação. 
Como práticas culturais, portanto, produção simbólica, e em função das características polissêmicas da 
linguagem literária, nesses escritos é possível compreender tanto as motivações de escritores, quanto 
dimensões específicas ao campo educacional e aos processos de sacralização de memórias sobre a 
educação. Narrar e compreender a história de educadores e da escola exige abordagens plurais nos 
aspectos metodológicos e contextualizações específicas. Assim contemplam-se análises dos diálogos 
efetuados com as ideias e projetos políticos educacionais em circulação no Brasil dos séculos XIX e XX; e 
estudos específicos de obras de José de Alencar, Raul Pompéia, Carlos Drummond de Andrade e do 
romance autobiográfico de Dora Lice, O Calvário de uma Professora. 
 
Palavras-chave: História da educação; profissão docente; fontes literárias, memórias, metodologia de 
pesquisa.  

 
 
 
 

Todo trabalho de pesquisa seria uma tradução do que é estanho para 
algo de familiar. 

Marília Amorin. O pesquisador e seu outro, 2004. p. 26 
 

 

O presente texto tem o objetivo de discutir leituras de obras literárias na 

pesquisa em história da educação. Inicialmente teceremos algumas considerações sobre 

o entendimento do que é pesquisar na contemporaneidade. Ao pensarmos nos 

significados do “fazer investigativo”, surge a tentação, principalmente para os iniciantes 

no ofício, de apoiar-se em livros de metodologia de pesquisa e coleções de técnicas de 

pesquisa. Mas a pesquisa é uma prática, contém elementos de imprevisibilidade e 

oferece alguns obstáculos à transferência direta de procedimentos de uma pesquisa para 

outra.   

As discussões contemporâneas sobre modos de pesquisar efetuam a crítica à 

ideia de neutralidade do pesquisador e por outro lado ao relativismo exacerbado. Alguns 

modelos inspirados nos estudos bakhtinianos sublinham que uma das características 

centrais das ciências humanas é ser uma "ciência dos discursos", na medida em que os 

procedimentos de pesquisa são atravessados por representações tanto do pesquisador 

quanto dos sujeitos que se constituem em seus objetos de estudo. Assim o pesquisador 

participa com sua formação e concepções da construção do "outro" da pesquisa, 
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transferindo suas convicções para a voz dos entrevistados, idealizando respostas, 

conduzindo resultados. 

Marília Amorin compreende o processo de pesquisa como o "lugar do encontro" 

entre o pesquisador e o seu objeto de pesquisa. Aqui as discussões de antropólogos são 

estrategicamente ilustrativas porque no contato entre sociedades simples e complexas, 

ou no momento histórico de expansão marítima com a Conquista da América, nos séculos 

XV e XVI deparamo-nos com situações que podem servir como acontecimentos 

exemplares do encontro tenso entre o "eu" e o "outro" nas investigações em ciências 

humanas. O etnocentrismo tende a aproximar ou distanciar universos culturais, negando 

identidades, produzindo interpretações unilaterais.  Com o choque ou identificação entre 

culturas diferentes, os riscos de colonização do "outro", de imposição de interpretações é 

grande. 

Nessa medida, as metáforas do "encontro", "acolhimento” e "hospitalidade" são 

férteis em proposições sobre o que é pesquisar e sobre a posição do pesquisador. A 

produção de conhecimentos em Ciências Humanas supõe um esforço de compreensão da 

alteridade, compreendida como reconhecimento de decisivas diferenças entre culturas e 

entre determinantes sociais. Para que possamos identificar e compreender as diferenças, 

o "estranhamento" deveria ser parte constitutiva do ato de pesquisar: o importante é 

tornar estranho algo que se quer conhecer. Com o esforço intelectual do estranhamento, 

de suspensão de sentidos prévios, cria-se um espaço de questionamentos, de percepções 

das singularidades.  

Um dos eixos em que se constrói o conhecimento é o trabalho constante de 

reflexão do pesquisador sobre os caminhos da pesquisa, a objetivação de sua própria 

subjetividade no encontro com o “outro”. Os cadernos de campo, a escrita e reescrita da 

pesquisa seria outro eixo, como rabiscos de realidades, acolhimentos e escutas sensíveis 

intermináveis, inacabadas, sobre as possibilidades e diálogos entre o conhecido e o 

desconhecido: 

Sem reconhecimento da alteridade não há objeto de pesquisa e isto faz com 
toda tentativa de compreensão e de diálogo se construa sempre na referência 
aos limites dessa tentativa. É exatamente ali onde a impossibilidade do diálogo 
é reconhecida, ali onde se admite que haverá uma perda de sentido na 
comunicação que se constrói um objeto e que um conhecimento sobre o 
humano pode se dar. (AMORIN, Marília, 2004, p.29). 
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Construindo o objeto de pesquisa 

 Memórias coletivas e memórias de grupos estão em constante interação nos 

textos literários, os quais instituem imagens “clássicas”, sempre retomadas em discursos 

sobre a escola. É possível dizer que as fontes literárias refratam e refletem modos de 

conceber as questões educacionais em cada época histórica, além de darem pistas sobre 

quais agentes sociais se mobilizam no debate. Encontramos, por exemplo, uma literatura 

de cunho profissional tratando de questões sobre a profissão docente, que se estende 

por todo o século XX. São obras escritas por professores e professoras que buscam por 

meio da escrita ficcional discutir e apresentar as suas impressões, críticas e sonhos em 

relação à profissão. Dialogam com outros discursos educacionais, que privilegiavam os 

saberes pedagógicos e a produção científica. Utilizam a forma narrativa à maneira de 

contraponto ao discurso educacional e acabam por ensejar a exposição da experiência 

pessoal, como docentes. Trata-se, como no romance de Dora Lice, O Calvário de uma 

Professora, de l928, de uma estratégia de autoria, que busca a sensibilização dos leitores 

e a denúncia das péssimas condições de trabalho e desvalorização social da professora 

primária. Outros romances trazem distintos pontos de vista, associados às respectivas 

posições no campo social – as de crianças, corpo técnico, intelectuais; pontos de vistas 

por meio do quais se podem identificar e problematizar representações sobre a educação 

e as culturas escolares. 

 Para qualquer compreensão das culturas escolares não podemos ignorar a 

história. Isto porque a escola é uma instituição na qual confluem múltiplas estruturas 

sociais e temporalidades: o tempo que formaliza práticas (estruturas de longa duração, 

com ritmos lentos de transformação); o tempo dos marcos de intervenção política e 

organização escolar (em conjunturas de média e curta duração); os tempos dos discursos 

pedagógicos e enunciados pelos professores para orientação e tomada de decisões, que 

circulam no âmbito das escolas, e se constituem em saberes engendrados na prática; 

muito sensíveis à mudança, aos ritmos rápidos da circulação de leituras e prescrições e 

urgências pedagógicas (GUEDES-PINTO, 2010; HÉBRARD, 2000). 

 No processo intrincado de rede de relações entre práticas interiorizadas e 

discursos que instituem novas práticas, descrever e, mais ainda, narrar os acontecimentos 

escolares podem vir a favorecer compreensões de discursos, teorias e lógicas dos que 
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atuam nas escolas, sempre referidos, como instâncias do vivido, e pouco reconhecidos 

por aqueles que somente concebem uma única escrita, a acadêmica, como conhecimento 

sintetizado, objetivado e, por essas condições, válido. Como tornar visível e passível de 

reflexão pelos próprios atores da escola, professores e estudantes, os discursos 

produzidos entre as práticas escolares? Como apreender as culturas, os discursos e as 

teorias interagindo na escola, com forças, abrangências e implicações distintas?   

Anne Marie Chartier, tratando do trabalho de teorização sobre as práticas 

pedagógicas, questiona a ruptura entre o “dizer” e o “fazer”, denominando-a de “ficção 

teórica”:  

O mal-entendido provém, parece-me, do fato de os pesquisadores não 
reconhecerem outro discurso que não a escrita teórica, monológica, 
objetivante, tendo abolido as marcas de sua enunciação. Ora, os que atuam na 
prática falam, mas eles o fazem em redes de trocas dialógicas permanentes, 
subjetivas, infindáveis, entrecruzadas. Se as práticas são mudas, quando elas 
estão desvinculadas de seus atores, os que atuam na prática não são mudos. Os 
pesquisadores que produzem os textos “teóricos”, por sua vez, esquecem que 
suas construções acadêmicas, sejam elas de pesquisa “pura”, “aplicada” ou de 
“pesquisa-ação”, são o resultado de práticas profissionais específicas; como 
praticantes de pesquisa científica, eles próprios estão presos em redes de 
trocas institucionais, redes sociais de trabalho, de poder e de conflitos que lhes 
permitem articular seus saberes e seu saber-fazer, seus discursos e seus gestos 
profissionais. Eles encontram as mesmas dificuldades para se fazer 
compreender por pessoas de outro meio que os professores quando falam de 
suas práticas para especialistas”. (CHARTIER, Anne Marie, 2007, p. 200-201).  

Partilhando do debate sobre a relevância da explicitação por escrito dos discursos 

produzidos no cenário escolar, localizamos o interesse na identificação e configuração de 

metodologias de análise de fontes literárias relativas ao campo educacional. As 

expressões literárias aqui propostas foram objeto de interpretação que procuram captar 

alguns elementos estruturantes do “fazer docente” e da história da profissão, 

sublinhando-se suas posições dialógicas, os atos enunciativos e os saberes construídos 

para ação.  

Esses textos ficcionais são caracterizados pela predominância do estilo narrativo, 

com ênfase nas ações dos personagens e constituindo-se em drama diretamente 

associado à temática profissional, no caso do romance de Dora Lice, ou situações 

dramáticas nas quais interagem outros atores sociais: estudantes (poesia de Drummond e 

romance de Raul Pompéia); projetos de educação e representações do magistério (obras 

de José de Alencar).    
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Para Lukács, o estilo narrativo é mais potente por dar a ver questões essenciais de 

um dado momento histórico. O tema ficcional é tratado pelo ponto de vista de 

personagens em ação, desenvolvendo os “dramas humanos” face aos “dramas das 

instituições”. O estilo descritivo tende a eliminar as interrelações daquilo que se poderia 

chamar de estado concreto das coisas e a vida interior, apresentando um cenário estático 

no qual as personagens desenvolvem o enredo e não as relações entre esses personagens 

e a vida social. Comparando Zola, de tendência estética naturalista e Balzac, romântico, 

na ficcionalização de uma mesmo tema de enredo, o teatro, nas obras Naná e Ilusões 

Perdidas, Lukács afirma: 

O recinto do teatro é descrito por Zola de maneira cuidadosa e completa. 
Primeiro visto da plateia, tudo que acontece nas cadeiras, nos corredores, no 
palco… Depois a obsessão zoliana pelo caráter completo e monográfico passa 
adiante e um outro capítulo do romance está dedicado à descrição do teatro 
visto do palco…Este caráter completo de inventário não existe em Balzac. O 
teatro e a representação, para ele, constituem somente o ambiente em que se 
desenvolvem íntimos dramas humanos.... Os problemas sociais são aflorados 
em Zola, mas são descritos apenas como fatos sociais, como resultados, como 
caput mortuum da situação…[Para] Balzac, entretanto, representa o modo pelo 
qual o teatro se prostitui no capitalismo. O drama das figuras principais é, ao 
mesmo tempo, o drama das instituições no quadro das quais elas se movem, o 
drama das coisas com as quais elas convivem, o drama do ambiente em que 
elas travam as suas lutas e dos objetos que servem de mediação às suas 
relações recíprocas. (LUKÁCS, 1965, p. 46-47). 

Assim, partimos do pressuposto de como práticas culturais, portanto, produção 

simbólica, e em função das características polissêmicas da linguagem literária, nesses 

escritos é possível compreender tanto as motivações de escritores, quanto dimensões 

específicas de conflitos entre pontos de vistas, disputas e tensões dos agentes 

privilegiados e subordinados no campo educacional e aos processos de sacralização de 

memórias sobre a educação.  Nesse sentido, trata-se de investir em estudos sobre o 

trabalho de constituição e de formalização de tradições, e para tanto se efetua análises 

de representações literárias da história da escola e dos professores, com o objetivo de 

compreender as modalidades de produção, circulação e conservação de ideias sobre 

educação.  

Procurando apreender esse espaço de questões o estudo contempla os seguintes 

itens: 1) discussão sobre metodologias de pesquisa e de análise de fontes literárias, 

aproveitando os aportes historiográficos, sociológicos e da crítica literária; 2) breve 

levantamento da produção literária brasileira, cuja temática é a escola e a profissão 
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docente, e discussão sobre as possibilidades de compreensão dos diálogos efetuados com 

as ideias do campo educacional; 3) estudos específicos das obras literárias de José de 

Alencar, Raul Pompéia, Carlos Drummond de Andrade e Dora Lice. 

Do “olho móvel” às perspectivas metodológicas 

A perspectiva da História Cultural vem predominando nos estudos de história da 

educação e, cada vez mais, observamos o renovado interesse em conhecer o cotidiano e 

as culturas escolares em suas grandes dimensões de produção, circulação e apropriação 

dos saberes e práticas docentes. Uma historiografia da educação que se volta às histórias 

do currículo vivido e não só prescrito; às reformas educativas e sua aplicação em 

realidades concretas; a relações entre os atores escolares, tais como os intelectuais, os 

professores em seus fazeres ordinários, os estudantes; evitando com isso abstrações e 

abordagens generalizantes. Percebe-se o esforço em desvelar o papel do sujeito no 

processo de construção da realidade, ou, como diz Viñao (2004, p. 336), a realidade como 

construção subjetiva apreendida por meio do recurso ao “olho móvel”: ao invés de 

enfatizar as estruturas e seriação, propõem-se a compreensão dos diferentes lugares 

subjetivos. 

Em consonância ao exposto, o perspectivismo não tem nada de relativismo 

subjetivista, mas está fundado na própria realidade social, na qual o que temos são 

choques de interesses, de diferentes discursos e disposições de estilos de vida coabitando 

nos espaços de convívio. Bourdieu, explicando essa complexa representação das relações 

sociais e os espaços dos pontos de vista, recomenda ao pesquisador modos de 

compreensão próprios dos romancistas como Faulkner, Joyce ou Virginia Woolf. Lembra-

se da peça de Patrick Süskind, O contrabaixo:  

Imagem particularmente feliz da experiência dolorosa que podem ter no 
mundo social todos aqueles que, como o contrabaixista no meio da orquestra, 
ocupam uma posição obscura no interior de um universo prestigioso e 
privilegiado, experiência tanto mais dolorosa sem dúvida porque esse universo, 
do qual eles participam justo o suficiente para provar seu relativo 
rebaixamento, está situado mais alto no espaço global. (BOURDIEU, 2007, p. 12-
13) 

A literatura, por exemplo, com seus procedimentos de figuração do real, recria 

multiplicidade de vozes, cada uma expressando determinada ideologia, visão de mundo, 

posição social, com perspectiva, em diálogo com outros enunciados, explicitando as 
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tensões e, muitas vezes, o caráter trágico de posições irreconciliáveis. Para compreender 

não basta dar razão (apresentar e explicar) cada ponto de vista separadamente. É 

necessário confrontá-los, como eles são na realidade (BOURDIEU, 2007). Na produção 

cultural as enunciações são fundamentadas em posições ocupadas no campo social. Em 

Bakhtin: 

Pode-se afirmar que na composição de quase todo enunciado do homem social 
– desde a curta réplica do diálogo familiar até as grandes obras verbal-
ideológicas (literárias, científicas e outras) existe, numa forma aberta ou velada, 
uma parte considerável de palavras significativas de outrem, transmitidas por 
um ou outro processo. No campo de quase todo enunciado ocorre uma 
interação tensa e um conflito entre sua palavra e a de outrem, um processo de 
delimitação ou de esclarecimento dialógico mútuo. Desta forma o enunciado é 
um organismo muito mais complexo e dinâmico do que parece, se não se 
considerar apenas a sua orientação objetal e sua expressividade unívoca direta. 
(BAKHTIN, Mikail, 1993, p. 153).  

Retomando a discussão proporcionada pela História Cultural, essa vertente 

historiográfica volta-se à análise das operações de sentido contidas em cada 

documentação, resultantes de esquemas intelectuais de percepção marcados por 

estratégias e práticas que tendem à busca de autoridade e legitimação de condutas: 

As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas 
para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 
impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são seus, e o seu 
domínio (...). Dessa forma, pode pensar-se uma história cultural do social – que, 
à revelia dos atores sociais, traduzem as suas posições e interesses 
objetivamente confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade tal 
como pensam que ela é, ou como gostariam que fosse. (CHARTIER, Roger, 1990, 
p. 17 e 19). 

 
Nas dobras da memória, imagens literárias de professores e de culturas escolares 

Nesse trabalho, objetiva-se localizar e contextualizar formas de representação 

literárias sobre a escola e os professores em três romances e uma crônica: Til de José de 

Alencar, O Ateneu de Raul Pompéia, Um escritor nasce e morre de Carlos Drummond de 

Andrade e O Calvário de uma Professora de Dora Lice. A seleção das fontes foi guiada por 

vários motivos: dois dos textos, O Ateneu e Um escritor nasce e morre integram a seleção 

por se constituírem em referência para professores, especialistas e leitores comuns, 

formando um repertório histórico-memorialístico sobre o universo escolar e muito 

presente no ensino de História da Educação. Til e O Calvário de uma professora foram 

lembrados por oferecerem tratamento dos temas e pontos de vista estratégicos aos 

objetivos aqui propostos; a saber, em relação às possibilidades e variedades de pesquisas 
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com textos literários. Para os pesquisadores que se debruçam sobre esses materiais, o 

desafio da exposição dos caminhos metodológicos é uma constante (MORAES, 1996; 

VINAO, 2004; FERRO, 2010).  Não podemos de forma alguma generalizar as caraterísticas 

desses materiais, que, como objetos complexos, conforme já observado, tem sua 

significação explicitada caso a caso, no processo de análise: 

De modo geral, pode-se dizer apenas que tais possibilidades dependem não só 
do tipo de texto, mas também do texto em questão e dos objetivos da 
investigação. Isto é, cada texto ou escrito deverá ser objeto de uma análise 
cuidadosa sobre sua produção, forma textual e conteúdo em função do que se 
pretenda em cada caso. Dito isso – ainda que óbvio, nem sempre é levado em 
conta. (VINAO, 2004, p. 354). 

Há textos literários que se transformaram em memória histórica, quase como 

mitos históricos, imagens canônicas, emblemáticas, sobre a história da educação no 

Império e Primeira República, constantemente retomados de modos variados em 

manuais pedagógicos de ensino de Didática, Filosofia e História da Educação e como 

fontes para a pesquisa em História da Educação. Para a história da infância e da escola, 

podemos citar: Conto de Escola de Machado de Assis, Cazuza de Viriato Correa, Infância 

de Graciliano Ramos, Menino de Engenho e Doidinho de José Lins do Rego, entre outros. 

Em relação às professoras temos outras obras que se tornaram símbolos, como a de Ina 

Von Binzer, Os meus Romanos; A normalista de Adolfo Caminha, São Bernardo de 

Graciliano Ramos. Em relação aos professores, alguns títulos: O Professor Jeremias, de 

Leo Vaz, Alegrias, agruras e tristezas de um professor, de Raimundo Pastor; O professor 

Policarpo: páginas de bom humor, dedicadas ao magistério, de Máximo de Moura Santos 

e Abdias, de Cyro dos Anjos. Entende-se por clássico um “livro que nunca terminou de 

dizer aquilo que tinha para dizer”, ou “livros que exercem uma influência particular 

quando se impõem como inesquecíveis e também quando ocultam nas dobras da 

memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual” (CALVINO, 2009, p. 

17,18). 

Assim, aproximando a produção literária do fenômeno de produção de 

memórias, apoiamo-nos em Pollak (l998) e Halbwachs (l990).  Os autores ressaltam a 

importância dos estudos que analisam os “processos e atores que intervêm no trabalho 

de constituição e de formalização de memórias” (POLLAK, 1989, p. 4). Desta forma, 

aparece como relevante não somente a descrição das memórias coletivas, mas o 
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entendimento do seu processo de institucionalização. Memória coletiva, memórias 

individuais e de grupos concorrentes estão em constante interação, produzindo imagens 

muitas vezes divergentes de momentos históricos específicos. Os produtores de memória 

se encontram em posições sociais distintas e, portanto, constituem representações 

diferenciadas de sua existência e concepção de mundo. A história da profissão docente e 

as experiências escolares não são homogêneas, uma verdade a ser revelada, em que para 

cada aspecto do universo escolar encontramos uma representação. Pelo contrário, os 

modos de representação do aluno, do professor, da administração escolar, do 

conhecimento pedagógico, das práticas e culturas escolares, são objetos de disputa entre 

os grupos que pretendem dirigir o campo educacional, “produzindo processos de 

sacralização de categorias explicativas aplicadas ao trabalho docente e, além disso, 

colaborando para instaurar um apagamento da participação dos professores na 

delimitação do seu próprio espaço profissional”, por exemplo. (CATANI, Denice, 1994, p. 

77).  

Autores, obras, intenções, contextos 

A obra de José de Alencar nos remete a discussões e pesquisas sobre a 

construção da nacionalidade no período imperial. Pelos sentidos e projeto literários do 

autor entra-se em contato com representações sobre os mundos da corte, rural, regional 

e com a visão mítica proposta como solução simbólica às crises sociais de seu momento 

histórico (CANDIDO, 1969; BOSI, 1992; FERREIRA, 2013). Literato e político empenhado,  

Dentro do projeto de uma nação livre e soberana, Alencar se destacou pelo seu 
empenho singular em promover e criar a cor local do país e a permanência de 
suas obras reflete sua importância representativa na construção da ideia de 
nação e de pertencimento. Sentindo-se na obrigação de colaborar para o 
crescimento de sua pátria, o tema da educação não poderia jamais ter sido 
negligenciado pelo escritor, e realmente não o foi. Valendo-se de suas 
produções para difundir ideias, os romances estudados mostram diferentes 
perspectivas sobre o tema da abolição, mas convergem numa mesma imagem 
acerca da inferioridade intelectual dos escravos. (FERREIRA, 2014, p. 3). 

Aos perfis de mulheres, figurados nos romances urbanos, Lucíola (1862), Diva 

(1864) e Senhora (1875) e no fulgurante Iracema (1865) talvez nós possamos incluir a 

personagem Berta/Til (l872), como mais uma das visões míticas de mulher, agora 

sertaneja, na luta entre o Bem e Mal: 
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alegoria sertaneja (...) – encarnada nos esforços de uma menina contra a força 
bruta de bandidos ou desajustados... guiada pela força cega das Luzes, a 
menina sabe tudo sobre as pessoas que a cercam, sem possuir plena 
consciência de que sabe. Por isso protege instintivamente o proprietário João 
Galvão, da mesma forma que evita o amor físico de seu filho Afonso, amando-o 
da mesma maneira com que ama a irmã dele. Sua principal missão será eliminar 
o sofrimento e conduzir as pessoas ao âmbito da Luz. Por isso se empenha de 
modo particular no resgate de Brás e de Jão Fera. (TEIXEIRA, 2012, p. 30-31). 

Brás é um rapaz de poucos dotes intelectuais, figurado em cores da selvageria, 

“personagem dividida entre o mundo dos homens e dos bichos” (TEIXEIRA, 2012, p. 28). É 

violento e irascível, incapaz de compreender a carta do abecedário e se comunicar na 

linguagem corrente, escapava da escola e era maltratado pelo professor, Domingão. 

Berta o conduz para o universo da linguagem e da comunicação humana, resgata o lado 

humano. Faz florescer a civilização no selvagem e é incontornável a menção ao papel 

feminino, professora, abnegada, religiosa mãe abstrata, força mágica na redenção de 

Brás.   No capítulo “O Abecê”, a personagem Berta representa mais uma vez a fantasia 

alegórica ao deixar-se chamar pelo nome do sinal de acentuação “Til” e, ao transformar-

se em professora ideal, criando um processo de identificação entre o “eu” de Brás e o 

“outro” de Berta, ela o conduz ao mundo da civilização: 

Quis Berta, para livrar o rapaz dos bolos e repelões do mestre, ensinar-lhe todas 
as manhãs, e nesse desígnio preparou-lhe uma carta. Continuaram as cenas da 
escola; e repetiram- se as visagens e gaifonas à vista do til; porém desta vez em 
maior escala, pela liberdade em que estava o parvalhão do rapaz. No seu afã de 
imitar o sinal, que tanto lhe dera no goto, virava cambalhotas e corcoveava pela 
grama. (.....). Observando então o pobre sandeu com um dó profundo, pensava 
ela que Deus, em sua infinita misericórdia, concedia a essa alma tão atribulada 
e sempre confrangida por terrível angústia, um breve instante de alegria.  Nisso 
o Brás pulando como um boneco de engonço, passava a ponta do dedo mui de 
leve pelas sobrancelhas negras de Berta. (...) Ninguém sabe o que se passou 
então no íntimo de Berta, que tinha suas venetas, e de quem (...), 
especialmente as pretas velhas da fazenda, atribuíam a uma influência 
misteriosa e sobrenatural. Associando-se à lembrança original do idiota, disse-
lhe a menina, ajudando a palavra com mímica expressiva e apontando a carta. – 
Eu sou til! Esteve Brás um instante pasmo e boquiaberto, sem compreender, 
apesar da ânsia com que afinal bateu palmas de contente e deitou a pular...... 
(ALENCAR, 2012, p. 165-167).  

Mitos sempre retomados sobre a função social e civilizatória do magistério, em 

sua tradição moderna, renascentista; busca de suportes históricos para o seu projeto de 

educação dos negros e da população pobre, em que o romance Til surge com “o romance 

brasileiro”; José de Alencar pode ser compreendido em outras dimensões, dependendo 

do contexto de leitura em que nos colocamos. Nessa passagem há reflexão sobre o 
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processo de aprendizagem, sobre o valor e significado simbólico da escrita no século XIX e 

em cotejamento com outras fontes - por exemplo, os discursos e textos políticos, dá uma 

medida, a vista de um ponto, do pensamento reformador das elites no segundo reinado, 

associando-o às inquietações de um José Bonifácio ou Nina Rodrigues (CORRÊA, 2001; 

VEIGA, 2006). 

Constantemente menciona-se o Colégio Abílio e seu diretor como referências ou 

modelos para a construção ficcional do autor Raul Pompéia, em O Ateneu, publicado em 

l888. Críticos e historiadores da cultura debatem as relações entre a experiência 

autobiográfica de Raul Pompéia e o romance. Não é possível reduzir a obra ao reflexo 

imediato, completo e acabado do real, pois as mediações assumidas por Raul Pompéia 

em suas posições sociais, como literato, político e intelectual, indicam muitas 

metamorfoses, paralelos, homologias entre intenções poéticas e reflexão sobre a 

formação social em seus textos, que ora se dirigem a uma crítica ao sistema social e 

político, o qual valoriza a disciplina, a segregação social e a autoridade, no império; ora 

aos padrões de ensino e formação clássica, composta pela retórica e oratória enrijecida 

do século XIX; ora a experiências estéticas inovadoras em relação ao clima poético de sua 

época (PERRONE-MOISÉS, 1988). De acordo com Camil Capaz, em Aristarco não estaria 

apenas Abílio, mas muitos de seus “mestres” (TUNDISI, 2013) e um só extrato histórico: 

É o mestre, a representação do poder no internato, e nele o romancista colocou 
em proposital conúbio todos os professores e bedéis de sua aversão, do 
primário à faculdade, e não foram poucos, pois Pompéia sempre viveu às turras 
com vários deles nos diversos estabelecimentos que frequentou. Num sentido 
largo, ele representa a escola retrógrada, contaminada pela herança colonial do 
carrancismo e pela instituição da escravidão que se espalhava como chaga 
exposta pela vida social do Império. Em razão disso, Aristarco não é um diretor, 
qualquer diretor especificamente. (CAPAZ, Camil. 2001, p. 119 apud. TUNDISI, 
2013, p. 52).  

De fato, dessa multiplicidade de camadas de leituras efetuadas por Raul Pompéia 

deriva, e de certa forma se explica, a variedade de apropriações no campo educacional da 

obra do autor: como fonte e objeto de estudo para as investigações em História da 

Educação, Filosofia da Educação, Didática e nos meios educacionais nos cursos de 

formação de professores. Essas apropriações denotam o caráter de 

memória/monumento a que foi revestida. Indicando essa tipologia de leituras, como 

referência monumental ao campo educacional, há um paralelo ao modo como os 

manuais pedagógicos interferem nos processos de circulação de textos no campo 
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educacional, muitas vezes concorrendo “na produção e transmissão da cultura 

profissional do professorado” (SILVA, 2001, p. 112; apud. TUNDISI, 2013, p.130). Nessa 

condição as leituras, sempre outras leituras, releituras, provocam os pesquisadores e 

professores, ensejam o retorno a questões educacionais cristalizadas em épocas 

anteriores, os desafiam a novas pesquisas. 

O estudo dos intelectuais e suas produções, em paralelo às relações com o 

Estado brasileiro, são espaços privilegiados de compreensão do fenômeno educativo, em 

seus aspectos de tensões e reações cotidianas entre o prescrito e vivido, ou dito de outra 

forma, entre modelos educacionais em conflito. Favorecem a compreensão de rupturas e 

continuidades de modos de representar o Brasil e sua população, no jogo de ações em 

campos dinâmicos da organização social.  

Carlos Drummond de Andrade escreveu obra poética e em prosa, crônicas e 

contos, boa parte dela na época em que era secretário particular, chefe de gabinete, do 

Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, de l934 a 1945, e 

posteriormente como chefe da Seção de História da Diretoria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (l945-l962). Essas são relações perigosas pelo contexto, pois as elites 

têm a possibilidade de incentivar a formação acadêmica de seus filhos e inseri-los nas 

estruturas de poder do Estado. Drummond refletiu sobre isso, quando foi convidado a 

escrever a trajetória política do amigo na infância e juventude, Gustavo Capanema: 

O intelectual é, por natureza, inclinado à traição. Sua atitude no mundo é 
puramente extática e, assim, pode ser perfeita; no momento, porém, em que se 
desloca do plano da contemplação para o da ação, essa atitude corre todos os 
riscos de corromper-se (...). A inteligência apresenta-se quotidianamente em 
estado de demissão diante da vida, e é no intelectual que esta tendência niilista 
opera com maior agudeza. Não admira, assim, que a família dos intelectuais 
tenha trazido uma contribuição tão fraca ao progresso das instituições políticas, 
quando chamada a trabalhar diretamente sobre elas. Essa contribuição é, 
entretanto, imensa no domínio do abstrato, como se o intelectual fosse incapaz 
não só de concretizar ideias como de pensar a realidade. (ANDRADE, Carlos 
Drummond de. “Experiência de um intelectual no poder”, crônica de 1941, 
apud. SCHWARTZMAN, et. al. 1984, p. 26). 

É na confluência entre convicções ideológicas e estruturantes posições ocupadas 

no funcionalismo público, que a experiência escritora de Drummond acontece. É um 

acontecimento, pleno de práticas e cotidianos. As “inquietudes de Drummond” são, ou 

poderiam ser identificadas - sempre numa hipótese de tentar compreender o sistema 

literário, que se estabelece entre o autor e sua experiência biográfica, a obra e seus 
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processos de produção e o público, com comunidades de leitores; nessa tensão entre o 

intelectual, o escritor e a “coisa pública”. (CANDIDO, 1995) Em 1944, com 42 anos, 

Drummond publicou no livro de crônicas Confissões de Minas uma autobiografia 

ficcionalizada, Um escritor nasce e morre.  

Nela narra a história de como Juquita descobriu-se escritor: em uma aula de 

Geografia, a partir de uma transgressão, pois escrevia uma narrativa de viagem, à revelia 

da professora Dona Emerenciana Barbosa. A época narrada no enredo situa-se em 1911-

l912, na qual, pelas informações biográficas, Drummond frequentava o Grupo Escolar Dr. 

Carvalho Brito em Itabira. Na escrita literária a matéria histórica serve de inspiração: o 

balanço sobre o prestígio da escola em relação à cadeia e a Igreja (“nova de quatro ou 

cinco anos, era o lugar menos estimado de todos”); as práticas escolares transpassadas 

de utopias escolanovistas e o seu ponto de vista, como criança, uma criança que se 

tornou um escritor e constrói o seu mito de criação:  

A aula era de Geografia e a professora traçava no quadro-negro nomes de 
países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes, e Paris era 
uma torre ao lado de uma ponte e de um rio, a Inglaterra não se enxergava bem 
no nevoeiro, um esquimó, um condor surgiam misteriosamente, trazendo 
países inteiros. Então, nasci. De repente nasci, isto é, senti necessidade de 
escrever. (ANDRADE, 1977, p. 153-154). 

A professora era modelar, representativa de um tempo, vários tempos, 1911, 

1944, de valorização do conhecimento do aluno, do olhar sobre suas capacidades. Num 

feito retórico, a personagem de D. Emerenciana toma o escrito de Juquita. Espera-se a 

admoestação. Vem o incentivo que “assombra” Juquita: 

- Vocês estão rindo do Juquita. Não façam isso. Ele fez uma descrição muito chique, 
mostrou que está aproveitando bem as aulas. Uma pausa, e arrematou: - Continue, 
Juquita. Você ainda será um grande escritor. (ANDRADE, 1977, p. 154). 

Quais sentidos a rememoração romanceada podem assumir? Afirmar a difusão 

de um modelo contemporâneo à escrita do texto, de mestra professora, especialista, ou 

recordar o impacto do grupo escolar em uma cidade pequena do interior de Minas e 

ressaltar a força da professora normalista, ainda pouco reconhecida socialmente? 

Constituir-se como sujeito escritor e pensar os elementos de formação que o trouxeram 

até esse momento da trajetória? Todas essas hipóteses são válidas, em uma 

documentação como essa, e podem ser observadas na fatura do texto, na economia 
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textual, completando-se em leituras e em processos de apropriação através do tempo, 

cortando as temporalidades, entre mitos e histórias (ECO, 2013).   

As fontes literárias entram com mais força no leque de documentações sobre a 

História da educação em princípio como objeto de pesquisa sobre práticas de leitura e 

escrita, compondo a história do livro e das edições, e, lentamente, expondo-se como 

objetos potentes para dar a ver práticas de ensino, sob pontos de vista menos usuais, 

como o das memórias de infância de escritores, professores e intelectuais. O Calvário de 

uma Professora, escrito em 1927 e publicado em 1928 é um romance peculiar. Escrito por 

Violeta Leme, identidade assumida como professora na segunda edição do livro, em 

1952, o romance não se caracteriza por configurar um narrador estranho ao campo. Pelo 

contrário, Dora Lice é professora normalista e narra histórias de outras professoras 

normalistas em escolas urbanas e rurais. Seu ponto de vista é o de grupos dominados em 

um campo em constituição como o educacional, que passa por um processo de 

centralização, teorização, por meio da circulação do pensamento pedagógico e das 

ciências da educação (CARVALHO, 1989). Narra uma estrutura do sistema escolar que a 

torna subalterna, que não garante a competência advinda de um conhecimento prático 

sobre o como ensinar. É ficção que busca conquistar os leitores, como um romance de 

tese, ou romances profissionais, semelhante aos escritos por médicos, engenheiros, 

advogados, no início do século XX. Esses romances podem ser compreendidos como um 

meio de elaboração teórica sobre experiências profissionais pouco reconhecidas, em que 

se busca o prestígio de um discurso mais valorizado, como o literário, para difundir ideias 

(MORAES, 2011). Vejamos a voz da professora normalista expressa no romance: 

Abrindo as portas das escolas para que vossos olhos vejam o seu interior, sem o 
aparato da Espera, outro fim não temos senão pedir um pouco da atenção para 
a modesta educadora paulista, tão duramente tratada. É ela a força máxima 
que impulsiona o complicado machinismo da instrução pública. Mas tão 
sobrecarregada de deveres, tão premida por feitores, muitas vezes brutais, já 
ela está perdendo o ânimo para o trabalho racional. (Dora Lice, 1928, p. 3). 

Universos repletos de tensões se configuram nessas páginas literárias. Entre 

Bertas, Emerecianas, Doras Lices e por que não lembrar a esposa de Aristarco, 

personagem Ema - em contraponto com retratos de professores, cenas escolares e 

narrativas historiográficas; essa documentação nos desafia em termos metodológicos e 

em possibilidades de tecer conhecimentos novos sobre a História da Educação.    
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Breves considerações finais 

Universos repletos de tensões se configuram nessas páginas literárias. Entre 

Bertas, Emerecianas, Doras Lices e por que não lembrar a esposa de Aristarco, 

personagem Ema - em contraponto com retratos de professores, cenas escolares e 

narrativas historiográficas; essa documentação nos desafia em termos metodológicos e 

em possibilidades de tecer conhecimentos novos sobre a História da Educação.   

A história da profissão docente e de experiências escolares - como referido antes 

nesse trabalho, se apresentam pelos atores envolvidos em perspectivas diferenciadas nos 

textos autobiográficos, memórias e ficções, em comparação aos textos teóricos das 

ciências da educação e didáticos; esses dois últimos, sem as marcas da enunciação. Em 

busca de modos mais férteis de produzir conhecimentos sobre o “fazer docente”, cabe ao 

investigador abrir fronteiras de estudos, dar voos de imaginação, identificar e inserir 

novas fontes e ser cuidadoso no processo de escuta e acolhimento de escritos que 

descrevem e narram situações práticas da profissão.     
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Modos de pesquisar na contemporaneidade 

 

Cecilia Almeida Salles 

 

Resumo: Esta apresentação tem por objetivo fazer um breve histórico da expansão dos estudos sobre 
processo de criação, a partir dos documentos de artistas de áreas diversas.  Será dada especial ênfase em 
um primeiro momento aos desdobramentos metodológicos envolvidos na ampliação dos objetos de 
estudo. Em seguida, serão discutidos os aspectos relativos à fundamentação teórica das pesquisas, que 
viabilizaram tal expansão.  
 

Palavras-chave: Processo de criação; pesquisa; crítica de processo; arquivo; artes. 

 

 

No ano 2000, no 6º Encontro de Crítica Genética da Associação dos Pesquisadores 

do Manuscrito Literário, Daniel Ferrer (2000, p. 49) abriu sua conferência afirmando que 

o caminho de sobrevivência dessas pesquisas no século XXI era “promover uma reflexão 

da crítica genética que atravesse as fronteiras dos gêneros e das artes”, que ele chamou 

de “vocação transartística”.  Continuando, disse que essa tendência já se sustentava nos 

esforços de alguns pesquisadores, citado de modo específico o trabalho que venho 

desenvolvendo na PUC/SP desde 1990. 

Tomando como referência o tema desta mesa, essa vocação trata-se da ampliação 

dos modos de pesquisar no âmbito dos estudos sobre processo de criação, que a meu ver 

já estava inscrita na própria definição de seu propósito e de seu objeto de estudo. Se é 

uma pesquisa que procura por uma maior compreensão dos princípios que norteiam a 

criação, em outras palavras, que busca os procedimentos responsáveis pela construção 

da obra de arte, tendo em vista a atividade do criador, não havia motivo para se tratar só 

do processo de criação literário. Por isso rapidamente começou a surgir o interesse pelo 

estudo de documentação dos processos de arquitetura, dança, teatro, cinemas e artes 

visuais, pensando o campo das artes. E ao mesmo tempo, estudos sobre processos 

jornalísticos e publicitários. 

Não posso deixar de destacar contexto acadêmico no qual essa expansão dos 

estudos dos processos de criação. Por um lado, o Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Semiótica da PUC/SP, tem classes interdisciplinares nesse sentido. Ao 

mesmo tempo, a abordagem semiótica de linha peirceana, por se tratar de uma 
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sistematização de um pensamento de natureza geral e abstrata, oferece a possibilidade 

de leitura de objetos de linguagens diversas.  

Essas reflexões geraram o desenvolvimento do conceito semiótico de criação, que 

pode ser resumido como percurso sensível e intelectual de construção de objetos 

artísticos, científicos e midiáticos que pode ser descrito como movimento falível com 

tendências, sustentado pela lógica da incerteza, englobando a intervenção do acaso e 

abrindo espaço para a introdução de ideias novas. Um processo contínuo sem um ponto 

inicial, nem final. Um percurso de construção inserido no espaço e tempo da criação, que 

inevitavelmente afetam o artista4.   

Mais tarde, foi associado à semiótica o conceito de rede de Pierro Musso (2004), 

também de natureza geral que nos levou ao conceito de criação como rede em 

construção. A criação como rede pode ser descrita como um processo contínuo de 

interconexões instáveis, gerando nós de interação, cuja variabilidade obedece a alguns 

princípios direcionadores. Essas interconexões envolvem a relação do artista com seu 

espaço e seu tempo, questões relativas à memória, à percepção, aos recursos criativos, 

assim como, os diferentes modos como se organizam as tramas do pensamento em 

criação.  

A aproximação do conceito de rede de Pierre Musso ao de semiose de Peirce 

gerou a discussão da criação com rede em construção. Trata-se de uma mediação entre a 

generalidade dos conceitos de semiose de Peirce e o de rede de Musso e as 

especificidades dos sujeitos estudados, que oferece instrumentos teóricos ou diferentes 

portas de entrada para reflexões sobre a complexidade dos processos de criação. 

Há outra questão importante a ser destacada, no desenvolvimento dessas 

pesquisas, é que permitiram lidar não só com estudos sobre singularidades de 

determinados artistas.  A análise de dossiês de cientistas e artistas de diferentes meios de 

expressão, como literatura, artes plásticas, arquitetura, teatro, coreografia e astronomia, 

-  possibilitou-me chegar a algumas caracterizações, de natureza geral, sobre o ato 

criador. As comparações e contrastes entre as singularidades, mais a adição de 

informações advindas das mais diversas fontes como depoimentos, entrevistas, diários, 

                                                        
4
 Ver Salles, C.A. Gesto Inacabado: processo de criação artística. 5ª ed. São Paulo: Intermeios, 2010. 
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making of’s apontam para o encontro desses instrumentos analíticos de caráter mais 

geral, que sustentam uma crítica de processos, em sentido amplo.  

Acredito que esse desenvolvimento se deu na confluência de ambiente acadêmico, 

da fundamentação teórica adotada e da minha necessidade como pesquisadora. 

A possibilidade de discutir o processo de criação nas diferentes linguagens é um 

aspecto da interdisciplinaridade, que envolve esses estudos. Sob este ponto de vista, é 

uma forma de se estabelecer diálogo entre as diferentes manifestações artísticas, entre 

os objetos de pesquisa de naturezas diversas.  

Uma das consequências desse rumo dado às pesquisas é a possibilidade de se 

fazer estudos comparativos, sob o ponto de vista de processo de criação. Uma crítica 

comparada retirada dos próprios processos.  

Ao mesmo tempo, oferece um caminho para se estabelecer interações entre arte e 

ciência, a partir dessa perspectiva processual. As obras artísticas são, assim, tiradas de 

seus ambientes restritos da crítica de cada manifestação artística, passando a dialogar 

com processos científicos, naturais e sociais. 

Podemos falar da interdisciplinaridade dos estudos de processo também sob o 

ponto de vista das teorias acessadas. Há sempre uma interação necessária com as teorias 

críticas específicas dos objetos de estudo: teoria literária, de cinema, de artes etc.  

Ao mesmo tempo, de acordo com as necessidades dos objetos estudados ou, de 

modo mais específico, com de acordo com o que os documentos oferecem podem surgir   

diferentes questões que envolvem enfoques da criação como as relações do artista com a 

cultura, memória, escolha dos recursos criativos etc. Estes aspectos, por sua vez, pedem 

teorias que auxiliem a leitura crítica.  

A vitalidade e permanente expansão dos estudos sobre processo de criação não se 

limitam aos objetos e fundamentação teórica, mas também à metodologia. As artes 

chamadas do tempo, como teatro, dança, performance, música propõe novas posturas 

metodológicas, que não se limitam aos arquivos que preservam a história das obras. 

Foram assim feitas as primeiras incursões do acompanhamento de uma obra em 

construção. Por convite do curador da XXII Bienal de São Paulo, fiz uma tentativa inicial 

no campo das artes visuais, que passo a relatar. 
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Acompanhamento de processos de criação 

Na condição de uma pesquisadora interessada em processos de criação, foi-me 

oferecida oportunidade de acompanhar um percurso criativo, como observadora de uma 

artista plástica, em ação em seu ambiente de trabalho. O trabalho de observação fazia 

parte de um projeto maior, que recebeu o nome de Imagem Geradora, idealizado por 

João Candido Galvão e por mim coordenado, desenvolvido na Oficina Cultural Oswald de 

Andrade, em 1994. 

A Imagem Geradora tinha como proposta entrar na complexidade da relação do 

artista com os elementos detonadores de seu processo criativo, ou seja, imagens que 

impulsionam o fazer artístico. O objetivo era, em contato com artistas de áreas diversas, 

entender um pouco mais sobre a questão das imagens-embrião: um dos muitos aspectos 

ligados a estudos sobre o processo de criação. Estávamos interessados em conhecer 

melhor as imagens com carga especial e que, segundo os artistas, carregam 

potencialmente possibilidades de obra. Em uma primeira fase, o projeto constou de 

entrevistas com artistas de diferentes manifestações artísticas; na segunda, 

acompanhamos o processo criativo da artista plástica norueguesa Inghild Karlsen. A 

artista estava desenvolvendo, na própria Oficina Cultural Oswald de Andrade seu trabalho 

para a XXII Bienal Internacional de São Paulo.  

Na primeira fase do projeto, obtivemos informações sobre a natureza das imagens 

geradoras e modos de desenvolvimento, a partir de relatos de artistas de memórias 

preservadas destes momentos. Conhecemos aquilo que as imagens deixam na lembrança 

daqueles que com elas convivem.  Embora os estudos anteriores já tivessem me levado a 

observar a existência de várias imagens geradoras, que agem ao longo dos processos, 

esse projeto confirmou essa questão. Embora pareça hoje natural falarmos desse 

conceito de criação, que observa uma grande diversidade de momentos sensíveis, como o 

da ação dessas imagens sobre o artista, resta sempre a tendência de considerar a 

construção de uma obra resultado do efeito de uma só e arrebatadora imagem. Visão 

romântica ou redutora que, por motivos não muito claros, ainda persiste: considerar o 

processo de criação resultado de trabalho sensível e intelectual diminuiria a “qualidade” 

ou genialidade do artista? 
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Para se levar adiante esta reflexão sobre imagens geradoras, é importante 

destacar que estas não se limitam à visualidade, mas há qualquer elemento detonador de 

possibilidades de obras. Foram observados os índices da atuação destas imagens, no 

momento da concretização da obra, ou seja, o desenvolvimento ou desdobramento 

destas imagens. Ficava bastante evidente a impossibilidade de discutir a questão da 

imagem geradora, independente de outros aspectos que envolvem o fazer artístico. 

Trata-se de um processo complexo, cujas ações são interdependentes. Já estava, 

portanto, aqui um embrião da discussão do processo de criação como rede. 

É o segundo momento do projeto que vou discutir em mais profundidade, por sua 

importância sob este ponto de vista metodológico. Três membros do grupo de estudos da 

PUC/SP e eu acompanhamos seu trabalho, que envolveu diferentes atividades: visitas aos 

espaços de trabalho, conversas com a artista participação no workshop por ela 

coordenado. São os resultados dessas observações que passo a relatar.  

A partir de conversas com a artista, ficou claro que era característico de seu 

processo, quando expõe fora de seu país, viajar antes para executar seu trabalho, ou 

parte dele, no local onde vai ser exibido. Assim, em agosto, ela já estava no Brasil: trazia 

consigo o projeto proposto para a Bienal (a ser inaugurada em outubro), materiais ligados 

à cultura de seu país e ferramentas. Faz parte de seu projeto artístico, portanto, essa 

saída consciente em busca de outra cultura. Ela aposta nas possibilidades que este 

contato pode trazer para sua obra em construção. Esta característica bastante marcante 

de seu processo de criação me levou a dar especial atenção a esta imersão na atmosfera 

cultural brasileira, isto é, não observar sua ação de modo descontextualizado. De modo 

mais específico, esta sua busca direcionou meu olhar para o acompanhamento dos 

modos como se travaram as interações com a cultura, sob o ponto de vista dos materiais.  

O projeto começou a ganhar tridimensionalidade, já com questões trazidas por 

suas trocas com o novo ambiente cultural, na medida em que parte do material utilizado 

para o início da construção do objeto – um trailer que serve de moradia – foi recolhido 

em São Paulo, nos primeiros contatos da artista com a cidade. Nessa fase de coleta de 

materiais houve, também, no dizer da própria artista, uma espécie de armazenamento 

para o futuro, com modo de inserção ainda incerto. Ela dizia, neste momento, que muito 

do Brasil seria levado para seu trabalho. Confirmava-se, assim, que a vivência, por ela 
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provocada, com outra cultura servia, sim, de alimento para a obra que ainda está por 

acontecer.  

A produção da obra da Bienal corria paralela ao workshop. Quanto ao trabalho 

desenvolvido junto aos participantes do mesmo, percebeu-se uma tentativa de equilíbrio 

entre liberdade e direcionamento, por parte da coordenadora. Todos os alunos agiam 

seguindo seus impulsos, mas “prestando contas” e até, de certo modo, aguardando por 

seus comandos. Ao longo dos dias, foi-se estabelecendo uma cumplicidade afetiva e 

artística entre Inghil e muitos dos participantes.  

O workshop mostrou um trabalho fortemente marcado pelo direcionamento de 

exploração de materiais.  Partindo de uma proposta inicial de convivência com os 

arredores da Oficina, houve uma farta coleta de material no bairro têxtil do Bom Retiro: 

sobras de tecidos, canos de papelão etc. Observou-se o desenvolvimento de atividades 

que lidavam com a resistência e a flexibilidade que esses materiais ofereciam. A 

instalação final mostrou que houve um claro diálogo dos artistas com os materiais 

propostos, ao amoldá-los a seus propósitos. 

Como consequência da cumplicidade mencionada, alguns dos participantes do 

workshop passaram a fazer parte da equipe de trabalho do projeto da Bienal. Assim, o 

trabalho coletivo, no caso deste projeto, foi instaurado baseado em uma regra 

fundamental: todos desempenhavam o papel de assistentes técnicos, que cumpriam 

tarefas isoladas. Só a artista conhecia os objetivos mais gerais que direcionavam suas 

solicitações. Não se pode, ao mesmo tempo, generalizar o modo de ação de cada 

membro da equipe: havia, sim, os cumpridores de tarefas, mas havia também os 

parceiros com quem a artista trocava ideias, como seu assistente Bo Bisgaard. 

Quanto ao projeto da Bienal, vou me deter na análise de quatro aspectos que me 

pareceram mais relevantes: tempo, espaço, materialidade e princípios direcionadores.   

No caso de Inghild, estávamos acompanhando um percurso com data de término 

determinada pelas circunstâncias, independente da vontade da artista: até 12 de outubro 

(inauguração da Bienal) tudo deveria estar pronto. Embora hoje saibamos que o prazo foi 

cumprido, isto é, a instalação ficou pronta até alguns dias antes da inauguração, 

convivemos com o embate da artista com essa delimitação.  
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No início, reinava uma grande tranquilidade: materiais novos iam entrando 

naquele espaço em construção e novas “situações” eram permanentemente introduzidas 

e ficavam à espera da avaliação da artista, quanto a sua inclusão na instalação final ou 

não. Quando falo em situações, estou usando o termo da própria artista para as 

pequenas narrativas visuais, que iam sendo construídas e acumuladas, como por 

exemplo, um avião de brinquedo colocado em cima de um pequeno monte de areia. A 

criação e o armazenamento dessas situações ocorreram em um clima lúdico de 

exploração de materiais e ampliação dos limites narrativos do projeto inicial. 

O tempo começou a ser sentido quando a artista enfrentou dificuldades para 

liberar na alfândega o material, trazido da Noruega, que depois se mostrou 

absolutamente essencial e direcionador de seu trabalho. Só mais tarde que percebi o que 

significava, para a artista, a ausência deste material.  

Resolvido o problema, houve mais algum tempo de experimentação com os seus 

materiais. Enfatizo que esses eram os seus materiais, pois como o produto do processo 

pode mostrar, oferecer um novo espaço para os objetos ligados diretamente à cultura 

norueguesa era questão de grande relevância.  A instalação foi, portanto, se 

concretizando como uma espécie de ready-made cultural. 

O tempo voltou a oferecer obstáculos e, consequentemente, passou a ser sentido 

como impedimento, quando a artista via necessidade de ir para o prédio da Bienal, para a 

fase de ajustes ao espaço de exposição, e a saída da Oficina Cultural era sempre adiada 

pela organização da Bienal. Limites externos mais uma vez afetavam o desenvolvimento 

do trabalho. Nesse momento, a tensão chegou ao extremo de bloquear o andamento do 

processo. A artista, em entrevista, falou das dificuldades que estava enfrentando e da 

maior consequência desse clima tenso: ela não conseguia mais trabalhar. Aqui a questão 

do tempo ficou ligada, muito estreitamente, ao espaço.  

Passando par a discussão sobre os limites em relação à ocupação do espaço, o 

bloqueio do processo aconteceu porque a artista precisava já estar no espaço da 

exposição, que seria branco e fechado. Naquele momento, a instalação em construção 

estava em uma sala clara, com muitas janelas: convivia, portanto, com a cidade lá fora. A 

artista dizia que não conseguia mais ver seu trabalho, mas só o mundo que entrava pelas 

janelas. 
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Quando o problema do local foi resolvido, o tempo parece que parou de correr na 

fúria dos dias anteriores. A instalação encontrou seu espaço e a artista passou a lidar com 

as horas e os dias de forma mais amigável. O espaço ficcional foi finalmente construído 

antes do tempo estipulado. 

Acompanhar o processo de uma artista plástica foi conviver também com a 

materialidade da construção: um percurso feito de ação e silêncio. Foi na ação que me 

deparei com a fisicalidade do processo, em que martelos, pregos, tintas, pincéis e escadas 

se movem. Quando me refiro ao silêncio, quero dizer os critérios, não explicitados pela 

artista, observados em suas ações, avaliações que se concretizavam sob a forma de 

ajustes e modificações de toda ordem.  

Essas modificações operadas pela artista me deram acesso a algumas tendências 

de seu fazer artístico. Esses fios condutores, ao menos no caso da obra cujo processo 

acompanhei, poderiam ser descritos na tensão entre dilatação e contração.  

O projeto inicial de Inghild foi recebendo, ao longo do tempo de seu 

desenvolvimento já em território brasileiro, um grande número de adições, isto é, 

aumento das situações já mencionadas, assim como reelaborações de materiais trazidos 

da Noruega, como a pintura de muitos e muitos ossos de baleia. Nesse sentido, o projeto 

foi dilatando seus limites, no que diz respeito à quantidade de narrativas que passaram a 

se relacionar com o trailer, assim como sob o ponto de vista da adição de muitas camadas 

de tinta aos ossos, ganhando uma exuberância barroca na quantidade de detalhes e 

cores. 

A chegada ao espaço de exposição foi um momento em que os cortes começaram 

a operar: algumas das situações que tinham surgido ao longo daquelas semanas nem 

foram remontadas.  A mudança de espaço envolvia a ida para o cubo branco com 

iluminação artificial, um grande contraste em relação ao excesso de luz natural que as 

grandes e inúmeras janelas da casa da Rua Três Rios propiciava. A contração se inicia. O 

processo de cortes se acelera. 

Não se pode deixar de mencionar a importância do papel desempenhado pelo 

“observador particular”, no processo de Inghild. Refiro-me a pessoas às quais o artista 



34 
 

pede opiniões sobre obras em andamento, que neste caso se restringiram ao assistente e 

ao curador, sendo levadas em conta em momentos de decisão de Inghild. 

Na condição de observadora deste processo, encontrei-me um dia com o curador 

norueguês, chegado há pouco tempo no Brasil, quando a obra já estava no prédio da 

Bienal. Como já fazia uns dias de minha última visita, perguntei-lhe como ia o trabalho. 

Estávamos no jardim em frente ao Museu de Arte Moderna, onde a artista montava outra 

obra, já trazida pronta: um secador de bacalhau. Ao responder a minha pergunta, o 

curador, empurrando com o dedo bitucas de cigarro, que estavam no chão, como se as 

jogasse fora, me disse que agora a obra estava melhor. Subi para ver a montagem e 

observei que a obra tinha sofrido uma grande quantidade de cortes daquelas narrativas, 

que haviam proliferado ao longo do processo, e que tinha sido retirada a tinta dos ossos 

de baleia, reaparecendo, assim cor e textura naturais. 

Foi por meio desses cortes que pude perceber uma evidente volta a princípios 

estéticos, muito mais próximos do projeto mandado para a Bienal, isto é, um retorno à 

diminuição e à limpeza de detalhes, assim com a volta à aparência original dos materiais. 

Houve, assim, o retorno à “limpeza” do projeto inicial.  

Nesse processo de revisão do trabalho, houve uma espécie de passagem de um 

discurso contínuo, que a sequência de situações oferecia, para uma narrativa 

descontínua. A tendência para a diminuição de detalhes levou à eliminação dos 

elementos de ligação entre as situações. Fazendo uma analogia com o discurso verbal, é 

como se as conjunções tivessem sido cortadas, ficando, para o olhar do visitante da 

instalação, o estabelecimento das relações.  

O espaço definitivo e as conversas com o curador levaram a uma correção de rota 

de seu projeto ou o reencontro com sua proposta inicial. Parece que o tempo com a 

cidade de São Paulo e seus acúmulos foram eliminados, e a cultura norueguesa foi 

transportada para a instalação minimalista e econômica. A artista retornou àquele 

esqueleto que o projeto previa. A rota foi assim retomada e a experiência de rápida 

imersão (por isso talvez superficial) na cultura brasileira eliminada. Vemos que o desejo 

de se contaminar por outra cultura não é suficiente, se não há porosidade para a 

absorção e possível ausência de instrumentos artísticos, para transformação daquilo que 

o artista deseja se apropriar. Não se pode deixar de levar em conta, também, o papel do 
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curador, como definidor de decisões responsáveis por esse retorno ao projeto inicial. 

Embora tenha havido a aceitação, por parte da artista, dos conselhos do curador, estes 

foram decisivos.    

Meu acompanhamento da construção desta obra, como deve ter ficado claro, foi 

de uma observadora que, em momentos de pausa de trabalho, conversava com algumas 

pessoas envolvidas no processo. Nunca foi pedida minha opinião sobre o andamento do 

trabalho. Somente comentavam-se as ações do dia.  

Era o processo de construção da instalação de uma artista, que foi agregando 

outras pessoas à equipe inicial, composta por ela e seu assistente. É interessante notar 

que a presença de assistentes é uma prática comum nas produções e montagens das 

artes visuais, quando há uma espécie de divisão de trabalho. Pelo próprio fato de a artista 

estar na Bienal de São Paulo, por escolha de um curador de seu país, já se adiciona outra 

pessoa como parte integrante deste processo. Estas condições de produção são 

relevantes, para compreendermos a facilidade de aceitação da presença de um crítico 

interessado em processos de criação, em alguns momentos deste percurso. O que quero 

destacar é que, embora a obra seja de Inghild Karlsen, em seu local de trabalho ela 

convivia   sempre com outras pessoas, daí minha presença ser natural e, por isso, não 

constrangedora ou inconveniente. A observação ocorreu, portanto, nos momentos em 

que o processo individual de Inghild tornava-se, necessariamente, coletivo. 

O trabalho solitário de um artista, em seu ateliê, não ofereceria as mesmas 

condições e impossibilitaria essa forma de registro do percurso. Claro que há outros 

documentos, mas essa metodologia do acompanhamento tornaria o processo artificial. 

Como se pode observar mudam os modos de ação do pesquisador e, ao mesmo 

tempo, leva-nos ao crítico como parte da rede de criação.  

Arquivos digitais e analógicos 

Nesse percurso de expansão da linha de pesquisa processos de criação, 

começaram a ser feitos estudos de arquivos digitais, respondendo, com naturalidade, às 

indagações sobre o possível fim dos estudos genéticos com o uso feito pelos artistas do 

computador. O ato de registrar percurso, a necessidade de armazenamento, o receio de 
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perder formas já produzidas (e que podem ser retomadas) são índices de necessidade 

que não estão limitadas a uma determinada materialidade. 

O ambiente digital nos leva à internet e uma vasta diversidade de blogs, postagens 

no youtube e projetos artísticos, que expõe, de algum modo, questões envolvem 

processos criativos. 

Exposição à experimentação contemporânea 

Para discutir a expansão dos estudos de processo na relação com a 

experimentação contemporânea, volto ao ambiente analógico. Gostaria de trazer só 

como um exemplo, o artista visual Paulo Almeida, cujo projeto artístico se sustenta pela 

lógica do palimpsesto:  uso do recurso da contínua superposição de pinturas ao longo do 

tempo da exposição. Trata-se de uma obra que é processo, que foi parte do evento Redes 

da Criação no Itaú Cultural, do qual fui curadora, 2008. 

Durante o período do evento o público teve a oportunidade de acompanhar um 

trabalho artístico em que o próprio processo é a obra, em constante transformação, que 

ocorre num projeto conceitual onde as mídias se confundem - pintura, instalação e 

performance. Em uma tela de 250cm x 700cm, o artista Paulo Almeida realizou uma obra 

pictórica processual que se caracteriza pela contínua superposição de camadas, neste 

caso, a pintura das representações de 175 obras que fizeram parte das exposições 

produzidas pelo Itaú Cultural. O processo de produção da obra não se esgota em uma 

tela. 

 Não só a materialidade da obra de Paulo Almeida é relevante para nossa 

discussão aqui, mas também a escolha dos recursos expositivos: dois monitores 

mostravam as obras que estavam sendo produzidas naquele dia.  Havia outros dois 

monitores com o resultado da edição das filmagens de uma câmera fixa, que gravava o 

dia inteiro de trabalho do artista. Era um tipo de câmera que capta meio segundo (quinze 

frames) a cada minuto. No final, as imagens encadeadas dão a sensação de animação e dá 

para ver, rapidamente, o que ele fez durante o dia todo. Um dia inteiro de gravação gera, 

no máximo dez minutos, de imagem. Foi também entregue uma câmera ao artista, para 

que pudesse fazer filmagens, quando necessário.  Além disto, foram feitas entrevistas 
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periódicas com o artista e com outras pessoas envolvidas no projeto: o gerente de 

produção, a curadora, e a responsável pelo setor de audiovisual.  

Houve, portanto, uma grande diversidade de registros do processo. O resultado foi 

a edição de um documentário sobre uma obra que é processo, no qual é explicitado o 

conceito da curadoria e sua relação com a construção do espaço expositivo. 

Nas entrevistas, P. Almeida fala de alguns dos princípios que norteiam sua busca 

artística, por ele denominada “pintura dinâmica”. Ele se pergunta: por que fazer pintura? 

E responde que é válida para a proposta palimpsestica, que neste caso envolve um jogo 

com a representação (reproduções de obras de antigas exposições do Itaú Cultural). À 

medida que as obras iam sendo reproduzidas, eram geradas interferências em 

consequência da superposição que, por sua vez, dava espaço para apagamentos, assim 

como resquícios de fragmentos. Esta passa a ser a materialidade de sua pintura. Ele 

comenta também a falta de nitidez de fronteiras, no diálogo que esta forma de fazer 

pintura trava com performance e instalação.  

Como se vê, o documentário envolveu também a escolha de recursos audiovisuais 

de montagem de grande quantidade de registros coletados que preservassem a dinâmica 

do trabalho, ou seja, que dessem corpo a esta proposta plástica de Paulo Almeida.  

Trouxe este exemplo, para afirmar que assim como Daniel Ferrer, em 2000, 

constatava a necessidade da critica genética se expandir para além da literatura, hoje 

digo com certa segurança que os pesquisadores que se dedicam a essa abordagem para a 

arte que enfoca seus processos de criação, tem necessidade de se expor às 

experimentações contemporâneas virtuais ou não.   

A arte contemporânea coloca desafios mutantes para a crítica de arte que podem, 

em muitos casos, representar a falência de seus modelos de análise. Classificações e 

modos de olhar conhecidos dão certa segurança, mas normalmente atuam como formas 

teóricas que rejeitam tudo aquilo que nelas não cabe. Ao assumir uma postura que 

privilegia a obra, a crítica precisa, permanentemente, criar novas ferramentas capazes de 

compreender as provocações artísticas. A experimentação artística tem se mostrado 

bastante instigante, exigindo novas posturas críticas. Trata-se de uma tentativa de refletir 

sobre a complexidade que os arquivos da criação ganharam nessas últimas décadas.  



38 
 

 As reflexões teóricas que trazem essa perspectiva processual para a arte 

ultrapassam, como vimos, os ditos bastidores da criação. Daí percebermos que ao propor 

uma crítica de processo estamos diante de recursos teóricos, que viabilizam aproximação 

de questões de extrema importância para se discutir a arte em geral e aquela produzida 

nas últimas décadas, de modo especial.  
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:a arte contemporânea se sustenta.atenta:? 
:o seu ensino se sustenta.atenta:? 
:a pesquisa se sustenta.atenta:? 

 

Lucimar Bello P. Frange 

 

Resumo: Recorto e questiono, na trajetória de artista-professora-pesquisadora, a Exposição/Imersão, A 
Inteligência das Flores – a casa, realizada em 2015, na Galeria Capibaribe, na UFPE/Recife. Artes visuais; arte 
educação, formação e mediação cultural; literatura e filosofia são os alicerces conceituais que sustentam as 
inquietações entre morar em uma casa-poética e as inúmeras pessoas sem casas, despossuídas de seus 
territórios, esmagadas pelas tensões sociais, políticas e culturais.  
 
Palavras-chave:  Artes visuais; exposição/imersão; arte educação; mediação cultural. 

 

 

Os movimentos atuais nos exigem um fôlego de “surgências” – uma mistura de 

surgimento e urgências de fabricar a vida com ações criativas; fazer vibrar errâncias-

colaborativas; uma experimentação em atos, acontecimentos e situações “criatíveis”. 

Todas ancoradas em estéticas do frágil e do mambembe, da fissura e do inacabamento, da 

lasca e do quase-insuportável – ligeiras miudezas de como viver juntos (Roland Barthes). 

Os atos estéticos são com-figurações de experiências, novos modos de sentir e novas 

formas de subjetivações políticas, segundo Rancière. A arte é testemunho do encontro 

com o irrepresentável que desconcerta todo pensamento, um testemunho contra a 

grandeza da tentativa estético-política do devir-mundo do pensamento. A arte é 

articulação entre maneiras de fazer; formas de visibilidade; modos de pensabilidade; 

efetividade do pensamento. E, na mediação cultural é, também, formas de lesibilidade 

(lesível e “leiturável”, leituras-a-devir). Pensemos as práticas artísticas, as práticas 

educacionais e as práticas de mediação, numa tríade em uníssono, uma vez que considero 

a arte como formas de inscrição em comunidades, sejam as constantes (por exemplo, 

família, estado, ser-branca, ser-católica), ou as comunidades fugidias (um grupo de 

trabalho, uma festa). O regime estético são co-presenças. Praticar-se sobre o que “em si-

apreendeu” implica várias operações de adição, subtração, supressão infinito. Criar uma 

partitura de movimentos em protocolos-em-prática: como estou, em que corpos e com 

quais corpos, sou nesse acontecimento? Praticar-se exige tempos maturacionais, um pulso 
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para ondas formativas; dobras para além de “uma herança”. Exige configurar pulsos e 

des.pulsos; procedimentos e atitudes experimentais.   

O sentido das coisas e/ou nas coisas, não é encontrado, mas ancorado e solapado 

pelas experimentações-inquietas-criatíveis: experimentar o experimental (Mário Pedrosa); 

apreender diversificados modos de pesquisa em arte e sobre arte; pensar na produção, 

modos de circulação e de trocas (muito além do mercado d’arte).  

Na a/r/tografia, saber e realizar arte se fundem, se nutrem, se desafiam; 

produzem intervalos para entre-lugares; é móvel, busca a intensidade na transitoriedade. 

A a/r/tografia é uma pesquisa-em-ação. Trânsito e transitar são palavras e ações 

constantes. O conhecimento deriva das experimentações compar-trilhadas (compartilhas 

em percursos que escapam para ancoragens n’outros campos, espaços e lugares 

desconhecidos).  Praticamos na casa, em Recife, esse percurso em uma  a/r/tografia-

imersiva. 

Recorto para fazermos um exercício numa quase-aula-aberta, pensamentos sobre 

pesquisar a arte, a formação e a mediação cultural, suas provocações e contaminações, 

diálogos e cartografias que tecem um trabalho de artista e de arte educadora em 

constante estado-de pesquisa. Uma pesquisa que nunca termina, pois cada fresta gera 

muitas necessidades. Trago, no entanto, inúmeras dúvidas e “um nadinha de solução”. 

Tomo a literatura como pensa Barthes, não um corpo ou uma sequência de obras nem 

mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma 

prática de escrever... o texto um aflorar da língua... jogo de palavras (BARTHES, p. 17). 

Penso as artes visuais como arte-ação-vida, uma tríade-uníssono. O poeta só tem 

lugar na guarda das nascentes. Na desmedida da amizade. A casa, em Recife é uma 

proposição de amizades nascentes em estéticas cumplicizadas, uma topologia do 

atravessamento, uma poética do brotamento... uma ética do encontro... uma ampla saúde 

que hospede as alteridades banidas. A arte como uma lonjura, um ‘fora’ do mundo, um 

‘fora’ sem intimidade e sem repouso... aquilo que surge... O costume da segurança é uma 

trava... A arte como um modo de poder existir (PESSANHA, p. 107-218).  

Penso a educação como uma Didática da Invenção (Manoel de Barros). Desinventar 

objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear. Até que fique à 
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disposição de ser uma begônia. Ou uma gravanha. (BARROS, p. 11). Tentamos desinventar 

“uma casa”, inventando inúmeras casas in.com.possíveis em ventanias de aparição-

inquieta e aparições-inquietas-colaborativas. 

Penso o artista como uma espécie de sismógrafo (Thomas Mann apud CESAR, p. 

13), mostra como as engrenagens do mundo, rangem, desgastadas e corroídas. A arte 

como fronteira e superfície dos contatos e das fricções (CESAR, p. 26). 

Penso na filosofia, uma ética da dádiva pela emergência do corpo, gerando corpos e 

corpus. Acontecimentos que tocam e fisgam um corpo exposto... um espinho que corta a 

carne... uma questão que insiste em forma de ferida. 

As práticas de investigação-interrogação, desvelam o que não foi dito, as 

entrelinhas, o entre-ver nas “fórmas”, para além das “fôrmas”. Não às certezas, mas à 

ampliação das perspectivas, a sinalização de matizes e lugares não explorados 

(HERNÁNDEZ, p. 45). 

Penso a educação a partir de considerações de Ana Mae Barbosa que cita Paulo 

Freire, ninguém aprende sozinho e ninguém ensina nada a ninguém, aprendemos uns com 

os outros, mediatizados pelo mundo. Os museus, pensados por Ana Mae, como 

laboratórios de arte. Pensamos a casa como laboratório, observatório de arte e 

experimentação imersiva proposta por três arte-educadoras (Lucimar, de Minas/São 

Paulo; Vitoria, de Recife; Lêda, do Maranhão/Goiânia). Lêda e Vitória tem trajetórias 

unindo práticas culturais e intervenções pedagógicas como expansão de pessoalidades na 

formação e mediação em escolas, museus, comunidades.  

Segundo Nicholas Serota, citado por Ana Mae, a curadoria e o design das 

exposições são educação. Propõe um museu que eduque pela experiência para a 

interpretação. Museus são gabinetes de tesouros. Uma respiração interpretativa, uma 

pedagogia questionadora (BARBOSA, p. 15-8). Um ensino articulado com o conhecimento, 

a expressão e o conteúdo relacionados às inter-culturalidades. Arte como mediação, tendo 

como fundante a Abordagem Triangular – leitura, produção, contextualização – potências 

a ativar devires-criatíveis. O trabalho de formação do mediador vai além do domínio de um 

repertório e da articulação com um discurso. Implica um comprometimento desse sujeito 
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com seu próprio processo de formação, na direção de autoformação reflexiva (COUTINHO, 

p. 178). 

Mostro e questiono a Exposição/Imersão realizada em 2015, na Galeria Capibaribe 

em UFPE/Recife. A seleção por Edital foi aberta à comunidade (me inscrevi pela Internet). 

Convidei para fazer a curadoria/cuidadoria, a Profa. Dra. Lêda Guimarães, da UFG e para 

coordenar, a Profa. Dra. Vitoria Amaral, da UFPE, ambas pesquisadoras em arte educação 

e participantes da FAEB – Federação de Arte Educadores do Brasil e da ANPAP – 

Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, atuando também na graduação 

e na pós-graduação em universidades brasileiras e estrangeiras. A coordenação e 

curadoria pensadas como espaços e tempos de cuidados mínimos (cuidadoria), para com 

cada pessoa que se dispusesse a vivar as experimentações propostas em a casa. 

Tento pensar, nesse Simpósio Internacional, em um texto-agenciamento, texto-

acontecimento, uma proposta entregue a cada participante como pedaços-mínimos de um 

livro-por-vir; uma aposta com força performática, pessoal e coletiva que nos des.aloje para 

inúmeras pesquisas na arte, na formação e na mediação cultural. “Bebo e convido para 

bebermos” conceitualmente juntos, nas 8 pistas citadas por Eduardo Passos, Virgínia 

Kastrup e Liliane da Escóssia, no livro Pistas do método cartogáfico: 

1. pesquisa-intervenção, 

2. o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento, 

3. cartografar é acompanhar processos, 

4. movimento-função do dispositivo no método da cartografia, 

5. coexiste o plano coletivo das forças, 

6. objetivismo e subjetivismo são duas faces de uma mesma moeda, 

7. cartografar é habitar um território existencial, 

8. um inventário-intervenção (PASSOS, v. 1.)   

 

A Exposição/Imersão A Inteligência das Flores – a casa, nasce em 2011. Compro 

em Buenos Aires, o livro “Biblioteca Personal” de Jorge Luís Borges (com 64 prólogos). Leio 

durante um ano, várias, várias vezes. Mapeio o livro: autores citados que conheço e que 
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desconheço; livros lembrados; países dos nascimentos; palavras, expressões pouco usuais; 

figuras de linguagem. Apago com corretor, as datas de nascimento e de morte, os quero 

vivos. Colo em cima das datas, uma decalcomia (das antigas que descolavam n’água). 

Roubo palavras de cada um dos prologados, geram “uma reserva”. Faço listas e acrescento 

ao livro de Borges, várias conexões e acontecimentos no decorrer de 2011 a 2015. Realizo 

inúmeras listas e mapas; contrario os países que nasceram; nomeio ruas de cidades com 

nomes dos livros citados por Borges; cartografo o livro – “Biblioteca Personal”. Dentre 

inúmeros trabalhos crio, em 2011, a mini-biblioteca – a Biblioteca dos 64. E, em 2015, a 

mini-biblioteca – A Inteligência das Flores, 50. A primeira tem, em cada um dos 64 

livrinhos, as palavras-roubadas – “aquela reserva anterior”. A segunda, são 50 mini-livros 

com palavras roubadas do livro “A Inteligência das Flores”, de Maurice Maeterlinck, um 

dos prologados de Borges (tenho uma edição portuguesa de 1916). Em cada livro 

desenhei, com grafite, uma flor e fiz um mini-poema para os conjuntos das palavras 

roubadas. 

A proposição A Inteligência das Flores – a casa, perpassa por uma escritura-

performativa, o texto, a escrita (de outros, as minhas), a leitura dos participantes, que é o 

testemunho e a corporificação do sujeito que narra, assim como a implicação dos leitores 

(HERNÁNDEZ, p. 53). As luvas, colocadas ao lado dos livros a serem manuseados, acionam 

a delicadeza de um corpo-leitor. A biblioteca exposta abaixo da cintura (de uma pessoa de 

estatura média), faz com que o corpo se curve para se tornar um corpo-leitor. Os livros 

contêm camadas a serem des-cobertas, para além de um simples manuseio e uma 

primeira leitura. 

A proposta de Imersão é de aprofundar-afundando, mais do que conceitualizar e 

edificar conceitos. Pensamos na Imersão como lugar de imantação fabricando 

experiências-em arte, mais no sentido de uma site specificity, do que de site especific. Não 

criamos um lugar específico, mas ativamos especificidades para praticar-se e para 

praticarmo-nos em estéticas, estesias e éticas, na arte-e na vida-coletiva. Segundo Jorge 

Menna Barreto, as práticas de especificidades desconstroem a ideia de lugar neutro para 

uma obra e o ativam como parte integrante do trabalho (BARRETO, p. 11). Propõe 5 

etapas:   
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1. escolha do sítio (site), 

2. escuta e mapeamento, 

3. identificação do problema, 

4. construção da obra (projeto e realização), 

5. fissuras (documentação e abordagem crítica). 

 

Esse texto são inúmeras fissuras de uma casa – A Inteligência das Flores, na cidade 

do Recife e as variações como essa aqui apresentada, em palavras, leituras e imagens. 

  
Figura 1. Biblioteca dos 64 – 2011.  Acervo pessoal da autora. 

Figura 2.A Inteligência das Flores, 50 – 2016.  Acervo pessoal da autora. 

 

Depois de morar em 18 casas, moro atualmente numa casa-biblioteca, livros em 

todos os cômodos, estantes, prateleiras, pilhas. A pesquisa é um puzzle. Artes visuais, 

formação e mediação cultural são quebra-cabeças constantes, a nos desafiar e exigir 

estudos, conversas e afundamentos em zonas-fronteiriças. Como imaginar uma topologia 

da distância e da proximidade? Da distância de “um euzinho” e da ativação de potências 

colaborativas aqui, já, agora? Um viver junto que não se estabeleça na homogeneidade, 

mas que permita várias modalidades de encontro, que se desregule e se engendre na 

fluidez aleatória dos tempos e dos episódios. O desafio é apostar numa partilha do  

sensível, proposta por Jacques Rancière. Considera três regimes da arte: o regime ético das 

imagens (Platão e arte religiosa, segundo sua função e lugar na sociedade); o regime 

representativo (Aristóteles), verossimilhança ou expressividade; o regime estético da arte 

(a modernidade) a experiência específica da arte, conexões entre forma e matéria, 

atividade e passividade, entendimento e sensibilidade (CESAR, p. 57). No momento atual, a 

urgência é dar “fórmas” às “forças do mundo” que me pedem passagens. Tanto a casa 
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quanto os livros (são para mim), lugares de aconchego e de intimidade. Trabalhar numa 

casa-imaginária e fazer bibliotecas-imaginárias é dar corpo-físico, artístico, estético e 

estésico às constantes perfurações no cotidiano. Hoje existem milhares de pessoas, quase 

totalmente despossuídas, inclusive de “um si mesmo”, quanto mais de “si(s) mesmo(s)”. O 

meu grito após “O Grito” de Edward Munch (1893), são esses trabalhos, apenas com 

aparência “de muito bonitinhos”. Há que se ver-ler-entrar nos textos e nas inquietações 

neles imersas. A palavra africana Ubuntu, quer dizer eu sou porque nós somos. Existência e 

conhecimento são contingências de inter-relações (TOURINHO, p. 236). Inter-relações 

criatíveis em surgências, é essa proposição-provocativa-imersiva.  

Em 2012, as listagens do livro de Borges viram poemas, folhas-mapas desenhados 

em frentes e versos. Geram assemblages para várias intervenções. Mostro a de Recife – a 

casa.  

O olhar pensa, é a visão interrogada.  
Merleau Ponty 

 

 
Figura 3. A Inteligência das Flores – a casa, entrada pela porta / tapete.  Acervo pessoal da autora. 
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Figura 4. Vista do Quintal dos Prologados para a entrada da casa. Acervo pessoal da autora.   

 

  
Figura 5. Nascimentos Escapados, detalhe 1. Acervo pessoal da autora.   
Figura 6. Nascimentos Escapados, detalhe 2. Acervo pessoal da autora.   

 

Fugir para uma região conquistada e logo descobrir que é intolerável,  
porque não se pode fugir para nenhuma outra parte.  

Franz Kafka.  

Os temas/assuntos, nessa Imersão, caminham pelas artes visuais, literatura, 

educação, filosofia e conexões que façam escapar de um “já-sabido”, instaurando um 

estado de inquietude-permanente, fugas a partes nenhumas, nos contextos atuais, dos 

sem-casa, sem-teto, dos emigrantes-expulsos e nada-acolhidos noutros países. Escorrego 

do que persigo. Sempre. Um fora me habita, des-lugares me acolhem, fugas me solapam, 

desvarios me devoram. Vivo em cordas-bambas. Existir é um co-existir, não é outra coisa 
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que ser exposto: sair de um “si mesmo” expondo-se ao fora, à exterioridade e à alteração 

(CESAR, p. 47).  

Habitamos a casa durante 10 dias. Lêda e eu chegávamos cedo à espera dos 

passantes: estudantes, professores, técnico-administrativos, visitantes, convidados, 

pessoas da comunidade. Todos recebiam um convite:  

 Você quer entrar na nossa casa? Se quiser, pode entrar.  

Caso a pessoa não aceitasse o convite, sugeríamos que voltasse, pois estaríamos no 

espaço durante dias seguidos. A pessoa poderia apenas olhar. Mas para entrar havia um 

ritual: 

 Deixar os pertences (em cima de um pálete) – desobrigando o corpo dos 

“carregados e dos carregamentos”, 

 Tirar os sapatos – os pés nus, (sapatos noutro pálete), um modo “de ficar em 

casa”, 

 Lavar as mãos – na água, em vasilha de ágata branca (que conserva o frescor) – 

“se limpar” para ficar à deriva e fabricar derivações colaborativas. 

Quem não tem casa – 
Não é digno de terra. 

Quem não tem casa – 
Não será terra:  
Palha – cinza... 

- Não construí casa. 
Marina Tsevetáieva 

 

Para Mariza Flórido, arte é endereçamento, pedido de partilha a/com o outro. Para 

Marina Tsevetáieva, a casa terra palha cinza, a ser construída.  

Formar educadores e mediar conhecimentos são ações transculturais e partilhas do 

sensível de cada uma das pessoas e, de todas as constituintes nas comunidades nas quais 

estamos imersos naquele dia, naquela hora, naquele instante. Lembro de Clarice Lispector 

e do instante já, no livro “Água viva”. Segundo Rimbaud, eu é um outro. A casa, em Recife, 

são casas-outras de nós (de cada um e de todos), são instantes já(s) coletivos e vividos 

apenas naquele lugar, ativando ontens, agoras, amanhãs – de onde viemos, quem somos, 

para onde vamos? (nome de uma pintura de Paul Gauguin). 
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Ao considerar a processualidade de conhecimento, a formação se constitui como 

abertura atenta do corpo ao plano coletivo de forças em meio ao mundo. O aprendizado e 

a transformação do pesquisador se fazem no acompanhamento dos efeitos das ações da 

pesquisa e produzem habilidades e rigor ético (POZZANA, p. 43-64). 

Reafirmo, morei em 18 casas, em muitas cidades e regiões brasileiras, inclusive na 

Inglaterra. Aylan não mora mais. Mas sua foto na praia nos per.fura. Sempre. A des.casa e 

os des.casos como de Aylan, não me sustentam. Atentam. Perturbam. Estraçalham. 

Mantem uma ferida que pede presenças, com muitas pessoas, ativando palavras e 

imagens, uma ferida que desmanche o eu e engate o homem no si-mesmo (PESSANHA, p. 

257). Uma ferida, partilha de muitos-de mim e entre-muitas pessoas. 

Leio, parte de um poema no qual trabalho desde 2014: 

... 
a casa da morte    e a praia. a praia   o menino sírio    e eu 
somos atados    cochilo sem sereno    sempulso 
moro n’areia     deitada    na casamorta. 
 

o corpo ceifado vaza mar imenso sem rio 
largado refúgio sem utopia de riso     
da síria corposnegados. 
 

a casa o telhado e a cova. a cova a casa      a mortecruenta 
areias nadanuvens 
de bruços    vida encolhida. 
 

casa largura    metros metros metros 
segredos enterros nus 
rei sem trono    densos diabos soltos, 
 

moro de fora    na areia semrumo. a casa o menino     e eu 
fora no mundo    finco.     fico. 
relicários fugidios bramam     
berro mundosvivos.    fina finca. 
 

a casa acolhe semvida    o corpo criança crua 
a areia recolhe a vida somente massa 
moro fora do mundo    de foravivo. 
nunca entro     fora fico. 
carrego a criança menino    ventania afora, 
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Figura 7. Fotografia de Nilufer Demir/DOGAN NEWS AGENCY/AFP. 

 

sem fagulhas d’alegria 
nem faíscas de verão 
sem espinhasjuvenis  
sempalavras 
nem desenhos desviados 
 
sem sétimo dia.  
 
infância devorada 
mistério retalhos    
mergulho enigmas      
beijo cadáver  unguentos negados 
 
criança sem manto de verdura 
ave extraviada 
sem língua de brincar  
coisanada.      
 
histórias arriscadas    semtraços 
raiz arrancada               semviagens  
infância desmanche         semquintais 
brinquedos podas              semprimaveras 
tagarelice desgaste              semporquês,  
 

A festa da criança não conseguiu arrastá-los até a ventania da aparição.  
A criança ficou só e desde esse dia a intensidade e o mundo,  

se tornaram líquidos imiscíveis.  
Juliano Pessanha 

 

Volto à Exposição/Imersão – a casa, em Recife, em seus tempos labirínticos, um 

agora comprimido, um presente intervalar da experiência e das mídias, um futuro 

soterrado (Walter Benjamin). A casa de fluidez vertiginosa, de um quase-vazio ontológico, 

de agonias de comunidades, uma ferida de ontologias abertas (CESAR, p. 20). 
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Volto ao título para pensarmos em formas colaborativas: 

:A ARTE CONTEMPORÂNEA SE SUSTENTA.ATENTA:? 

:O SEU ENSINO SE SUSTENTA.ATENTA:? 

:A PESQUISA SE SUSTENTA.ATENTA:? 

 

 

Referências 

BARBOSA, Ana Mae e COUTINHO, Rejane (org.). Arte/Educação como mediação cultural e social. 
São Paulo, UNESP, 2009.  

BARROS, Manoel de. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro, Record, 2007. 

BARTHES, Roland. Aula. São Paulo, Ed. Cultrix, 1979. 

CAMPOS, Haroldo de. Crisantempo; no espaço curvo nasce um. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2004.  

CESAR, Marisa Flórido. Nós, o outro, o distante; na arte contemporânea. Rio de Janeiro, Ed. 
Circuito, 2014. 

COUTINHO, Rejane. “Estratégias de mediação e Abordagem Triangular”. In: BARBOSA, Ana Mae e 
COUTINHO, Rejane (org.). Arte/Educação como mediação cultural e social. São Paulo, UNESP, 
2009. 

BARRETO, Jorge Menna. Lugares Moles, pesquisa de doutorado. São Paulo, ECA/USP, 2007.  

DIAS, Belidson e IRWIN, Rita L. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: A/r/tografia. RS, 
UFSM, 2013. 

HERNÁNDEZ, Fernando Hernández. “A pesquisa baseada nas artes: proposta pra repensar a 
pesquisa educativa”. In: DIAS, Belidson e IRWIN, Rita L. (org.). Pesquisa educacional baseada em 
arte: A/r/tografia. RS, UFSM, 2013.  

PASSOS, Eduardo, KATRUP, Virgínia e ESCÓSSIA, Liliane (org.). Pistas do método da cartografia, 
pesquisa, intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre, Sulina, 2009 (v. 1).  

PESSANHA, Juliano Garcia. Testemunho transiente. São Paulo, Cozac Naify, 2015. 

POZZANA, Laura. “A formação do cartógrafo é o mundo: corporificação e afetividade”. In: 
PASSOS, Eduardo, KATRUP, Virgínia e TEDESCO, Silvia (org.). Pistas do método cartográfico, a 
experiência da pesquisa e o plano comum, Porto Alegre, Sulina, 2014 (v. 2).  

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível; estética e política. São Paulo, Ed. 34, 2005. 

TOURINHO, Irene. “Aspectos e fragmentos de narrativas sobre o visual na prática educativa”. In: 
DIAS, Belidson e IRWIN, Rita L. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: A/r/tografia. RS, 
UFSM, 2013.  

TSVETÁIEVA, Marina. Indícios Flutuantes. São Paulo, Martins Fontes, 2006.  

 

 

 



51 
 

O texto. A imagem. A poesia: o ler, o ver e o sentir nos modos de pesquisar 
na contemporaneidade 

 

Francione Oliveira Carvalho 

 

 

 
Figura 1. Tunga - True Rouge, redes, madeira, vidro soprado, pérolas de vidro, tinta vermelha, 
esponjas do mar, bolas de sinuca, escovas limpa-garrafa, feltro, bolas de cristal, 1315 x 750 x 450 cm, 
1997. Instituto Inhotim, MG. 

 
 Uma pesquisa é uma instauração.  Tal como a arte “instaura” novas maneiras de 

ler, ver e sentir o mundo.  Foi homenageando Tunga, artista que partiu dois dias antes do 

início do II Simpósio Internacional Formação de educadores em arte e pedagogia que 

Mirian Celeste Martins abre, ou melhor, instaura a mesa-redonda Modos de Pesquisar na 

Contemporaneidade.   

 Se a pesquisa é uma ação movida por perguntas, diferentes questões e 

metodologias de pesquisa se revelam nas falas das provocadoras Dislane Zerbinatti 

Moraes, Cecília Almeida Salles e Lucimar Bello P. Frange à uma plateia viva, pulsante e 

quente tal como a obra True Rouge (1997).  
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 Dislane Zerbinatti parte de uma abordagem multidisciplinar que enfatiza a 

importância do desconhecido e do estranhamento no trabalho do pesquisador. Para ela a 

pesquisa deve ser mobilizada por aquilo que não se compreende e ainda não tem corpo 

instaurado.  A partir de Derrida e da metáfora da hospedagem Dislane compreende a 

pesquisa como o encontro e a instauração do eu do pesquisador com o dos Outros.  

Afinal o pesquisador é hóspede no mundo do Outro e anfitrião no seu próprio mundo.  

  Toda pesquisa é um processo de escrita, rabiscos que buscam fontes para novas 

histórias.   É a partir de textos da literatura que Dislane busca reconhecer as diversas 

subjetividades que se revelam em histórias, personagens e conflitos para compreender o 

desafio de narrar e compreender a profissão docente.  Obras de José de Alencar, Raul 

Pompéia, Carlos Drummond de Andrade e Dora Lice instauram novas possibilidades para 

a história da educação brasileira, tema que mobiliza seus interesses de pesquisa.  

 

 

 
Figura 2. Imagem I. Almeida Junior, Leitura (1892). Óleo s/ tela 95x141 cm. Pinacoteca do Estado de 
São Paulo.  Imagem II. Almeida Junior, Moça com livro (s/data). Óleo s/ tela, 50 x 61 cm. MASP/SP. 
Imagem III. Abigail de Andrade, Sem título (s/d). Col. De Sérgio e Hercilda Fadel, RJ. Imagem IV. Eliseu 
Visconti, A caminho da escola (1928). Óleo s/ tela 65 x 80,7 cm. Museu Nacional de Belas Artes, RJ.  

 
 
 A ampliação dos modos de pesquisar a criação artística nas diferentes linguagens 

move o trabalho de Cecilia Almeida Salles, pois ela afirma que foi a paixão pelo processo 
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de criação que a tornou pesquisadora.    A partir dos projetos Imagem Geradora (1994), 

idealizado em conjunto com João Candido Galvão na Oficina Cultural Oswald de Andrade, 

e do acompanhamento do processo criativo da artista plástica norueguesa Inghild Karlsen 

para a XXII Bienal Internacional de São Paulo (1994) Cecília investiga como as imagens 

geradoras impulsionam os fazeres artísticos. Seu trabalho revela potencialidades da arte 

contemporânea como propulsora de novas possibilidades metodológicas para a pesquisa.   

 E para dar continuidade a conversa e instaurar uma comunhão entre a mesa e o 

público Lucimar Bello Frange instaura e compar-trilha novo dicionário, que pela sua força 

e poesia continuou a ser tecido nas posteriores mesas e encontros do II Simpósio 

Internacional formação de educadores em arte e pedagogia. pesquisar: arte: pedagogia: 

mediação cultural: 

 

Dicionário Bello Frange para a pesquisa, para a educação e para a vida 

 

Surgências: mistura de surgimento e urgências de fabricar a vida criativa. 

Criatíveis: experimentação e acontecimentos abertos e inacabados. 

Leiturável: leituras-a-devir. 

Compar-trilhadas: conhecimento e experiências coletivas vivenciadas e criadas por 

percursos desconhecidos. 

Artes Visuais: Arte-ação-vida 

Casa: lugar de amizades, encontro e experiências estéticas. 

Arte: lugar fora do mundo no mundo para poder (re) existir. 

Educação: território da desinvenção. 

Artista: espécie de sismógrafo que revela as engrenagens do mundo. 

Filosofia: ética geradora de emergências, corpos e corpus. 

Investigação-interrogação: o entre-ver das formas para além das fôrmas. 

Museus: laboratórios de arte, gabinetes de tesouros que sensibilizam pela experiência 

para a interpretação. 

Imersão: lugar de imantação fabricando experiências-em arte, um aprofundar-afundando. 

Livros: Lugares de aconchego e intimidade. 

Bibliotecas-imaginárias: corpo-físico, artístico, estético e estésico às perfurações 

cotidianas. 
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Modos de provocar pesquisas: reflexões 

 

Silvia Sell Duarte Pilotto 

 

Agradeço imensamente o convite e a oportunidade para participar desta mesa, o 

que me provoca também a refletir sobre os processos de investigação que estamos a 

fazer em nossos grupos de pesquisa.  

Para início de conversa, gostaria de socializar com vocês algumas palavras de 

Carlos Skliar (2012), quando diz que uma palavra que se separa da experiência é uma 

palavra sem boca, sem lábios, sem rosto: é uma palavra morta.... Parafraseando-o eu 

diria: uma pesquisa sem paixão, sem afetamentos, é também uma pesquisa que já nasce 

morta, sem vida e sem sentido. 

A pesquisa pode provocar deslocamentos, incertezas, estranhamentos, silêncios e 

encontros. Encontros, independentes, por vezes, como bem diz Marcos, da ladainha 

acadêmica envoltas das metodologias de pesquisa e de imposições de regras que as vezes 

nada nos dizem. O processo/experiência precisa estar em evidência, precisamos vivê-los 

para morrê-los um dia.   

Para Larrosa (2003) se faz urgente problematizar a acadêmica do ponto de vista de 

sua política de linguagem e de suas regras, que privilegiam a objetividade, excluindo 

outros modos e outros de registros da pesquisa e de pensamento.  

É sempre complexo para nós no andamento de nossas pesquisas a compreensão 

de que nossas construções cognitivas começam onde a do autor termina. Nosso desejo é 

de que o autor e/ou o contexto da pesquisa nos dessem respostas, mas, tudo que é 

possível ser dado é o desejo de continuar caminhando. A pesquisa não acontece, mas, 

nos acontece...da mesma forma que a morte com a qual nunca se aprende, apenas 

morrendo. 

A pesquisa pode nos permitir a entrega sem segurança alguma...é partir sem 

escolha, sonhar sem ilusões. É rasurar sem mágoa as lembranças guardadas. Talvez 

possamos dizer que a pesquisa acontece quando as palavras faltam, causando-nos 
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estranhamentos. Nosso desejo é ir ao encontro do mundo, perguntando-nos, e, sendo 

para além de nós mesmos. 

Na voz dessa mesa, composta por convidados, seremos provocados a pensar 

outros modos de pesquisa, refletindo sobre o que os movimentos provocativos de 

investigação são para nós e para o outro. 
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O olho e a mão de quem espreita uma arte sã 

 

Marcos Ferreira Santos  

 

Resumo: O texto tematiza através de exemplos concretos no âmbito do Lab_Arte - laboratório 
experimental de arte-educação e cultura da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
como as provocações de uma concepção poética desembocam em pesquisas frutíferas na 
interface entre as artes e a educação num viés antropológico e simbólico de matriz hermenêutico-
fenomenológico. A despeito de toda a ladainha acadêmica entorno das metodologias de 
pesquisa, o processo se torna mais importante que o resultado sendo que nunca escolhemos um 
tema. O tema nos escolhe. Nos cabe como orientadores na provocação das pesquisas ouvir o que 
o pesquisador ou pesquisadora quer, antes mesmo que ele próprio o saiba e respeitar esta 
destinação do Outro e nossa como socráticos parideiros. Esta gnose matutina é o 
autoconhecimento através do conhecimento da aurora do mundo, quando no interior do mundo 
diviso meu mundo interior. Intelecção amorosa que privilegia o canto assim como o silêncio. 
Concerto que aproxima o olho e a mão na obra artesã. 

 
Palavras-chave:  Pesquisa em arte; antropologia educacional; mitohermenêutica; estética; 
poética. 
 

 
Bom é corromper o silêncio das palavras. 

Como seja: 
1. Uma rã me pedra 

2. Um passarinho me árvore 
3. Os jardins se borboletam 

4. Folhas secas me outonam (…) 
Há um cio vegetal na voz do artista 

Ele vai ter que envesgar seu idioma ao ponto 
de alcançar o murmúrio das águas nas folhas das árvores 

Não terá mais o condão de refletir sobre as coisas 
Mas terá o condão de sê-las 

Não terá mais ideias: terá chuvas, tardes, ventos, passarinhos (…) 
Palavra de um artista tem que escorrer 

substantivo escuro dele 
Tem que chegar enferma de suas dores,  

de seus limites, de suas derrotas 
Ele terá que envesgar seu idioma ao ponto de  

enxergar no olho de uma garça os perfumes do sol (…) 
Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo 

Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas 
Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão - 

Antes que as celestiais 
Pessoas pertencidas de abandono me comovem: 

tanto quanto as soberbas coisas ínfimas (…) 
O que resta de grandezas para nós são os 

desconheceres 
Para enxergar as coisas sem feitio 

é preciso não saber nada 
É preciso entrar em estado de árvore 

É preciso entrar em estado de palavra 
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Só quem está em estado de palavra pode 
enxergar as coisas sem feitio (…) 

As árvores velhas quase todas foram preparadas 
para o exílio das cigarras 

Salustiano, um índio guató, me ensinou isso 
E me ensinou mais: Que as cigarras do exílio 

são os únicos seres que sabem de cor quando 
a noite esta coberta de abandono 

Acho que a gente deveria dar mais espaço para 
esse tipo de saber 

O saber que tem força de fontes (…) 
A maior riqueza do homem é a sua incompletude 

Nesse ponto sou abastado 
Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre 
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que 

compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, 
que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. 
Mas eu preciso ser Outros 

Eu penso renovar o homem usando borboletas (…) 
Não é por fazimentos cerebrais que se 

chega ao milagre estético senão que por 
instinto linguístico 

Sabedoria pode ser que seja mais estudado  
em gente do que em livros 

Quem se encosta em ser concha é que pode 
saber das origens do som. 

 
Manoel de Barros 

(Retrato do artista quando coisa, 1998)  
 

 

Como provocar pesquisas em Arte e suas correlações com a pedagogia envolve 

muita responsabilidade em seu sentido mais etimológico (em meu prazeroso oficio de 

mitólogo das palavras): ser capaz de responder. E aqui cabe uma ressalva importante: 

muitas vezes (senão em sua maioria) a capacidade de responder se revela, na verdade, na 

capacidade de formular outras questões que as respostas (sempre) provisórias suscitam. 

Me lembro especialmente de Mario Benedetti, saudoso poeta uruguaio, quando nos 

advertia em belo verso que quando acreditávamos que tínhamos todas as respostas, 

mudaram, de pronto, todas as perguntas. 

 Como em todo momento mais maduro, nos cabe uma reflexão mais de conjunto e 

ao longo de uma determinada jornada já escavada no leito dos caminhos. Lembrando o 

outro poeta pantaneiro, Manoel de Barros, talvez a "maturidade" seja alcançar o estado 

de "mato" dentro de nós, quando se pega os atalhos como bugre que se é e poder 
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encontrar os araticuns maduros. A estrada comum e retilínea sofre com o erro de sua 

solidão, alertava outro poeta nordestinado, Elomar Figueira Mello. Muitas de minhas 

pesquisas e enfoques nestes encontros formativos já foram publicados (especialmente 

FERREIRA-SANTOS, 2005; FERREIRA-SANTOS & ALMEIDA, 2014) ; no exercício daquilo que 

o professor amigo paraense, também poeta, João de Jesus Paes Loureiro, chamou 

carinhosamente, em determinado momento, de "reflexões meditativas". Além do quadro 

referencial do Círculo de Eranos (Ascona, 1933-1988), incluo em minhas reflexões a 

tradição antropo-filosófica que perpassa as inquietações de Nikolay Berdyaev (1933, 

1936), Emmanuel Mounier (1947, 1964), Paul Ricoeur (1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 

1997, 2001) , Nise da Silveira (1981, 1991, 1995), Maurice Merleau-Ponty (1971, 1974, 

1975, 1992), Gaston Bachelard (1989, 1990), René Guenón (1937), Georges Gusdorf 

(1953, 1970, 1987), José Maria Arguedas (1976, 1987) e Ângelo Kretan (líder kaikang no 

norte do Paraná assassinado em 1980; JECUPÉ, 2002; CASTRO, 2011). 

 Sempre gostei da companhia meditativa dos poetas e poetisas em minhas 

reflexões... talvez ainda mais do que os filósofos. Por isso aqueles filósofos-poetas ou 

filósofas-poetisas me inspirem mais a pensar a educação e a pesquisa do que qualquer 

filósofo profissional, pedagogo ou especialista míope por natureza. 

E aqui outra ressalva importante: a educação de que tratamos aqui não se resume 

à escola. Sabemos que esta confusão é bastante comum e enganadora. As instituições, 

precisamente, por sua lógica organizacional são conservadoras, afinal toda organização é 

entrópica: evita toda possibilidade de instabilidade e de mudança visando sua 

preservação, seu status quo. Assim, no âmbito político, todo partido visa a 

arregimentação das pessoas (expresso pelo voto) para a obtenção do poder, instalar-se e 

não perdê-lo; no âmbito religioso, toda religião visa a arregimentação dos fiéis e afasta o 

contato com o Sagrado para degringolar nas questões laicas da preservação da doutrina, 

dos regulamentos, da disputa pela hierarquia e do poder; no  caso do âmbito 

educacional, a escola não precisa arregimentar as pessoas (a escolarização é obrigatória e 

compulsória), afasta o conhecimento e a capacidade autônoma de formação para a 

tentativa de controle das consciências (à serviço do Estado ou da religião, ou do mercado, 

segundo o momento histórico, quando não ao serviço de ambos) e manter o poder 

estabelecido. 



60 
 

 Por isso, me parece que a política é muito mais ampla e importante e não se 

restringe aos partidos políticos; o Sagrado é muito mais amplo e importante e não se 

restringe às religiões institucionalizadas; bem como a educação é muito mais grandiosa e 

importante e não se restringe aos sistemas escolares. 

 Se, como afirma Edgar Morin (MORIN, 1979; MORIN, 2001; FERREIRA-SANTOS & 

ALMEIDA, 2014), a “antropolítica” é a política do ser humano no mundo; tento aqui 

pontuar a reflexão sobre as dimensões mais importantes desta relação contrastiva com o 

Outro nas suas mais diferentes facetas: social, econômica, psíquica, intersubjetiva, 

política, etc.; mantendo em profundidade a invariabilidade de nossa estrutura como 

homo sapiens demens, a matizar, de maneira contraditória, os coloridos sociais das mais 

diversas conformações societárias. 

 As “meta-narrativas”, como diria Lyotard (1987, 1988), saturadas em suas utopias 

burocratizadas em programas, panfletos, jargões e modelos projetivos a se digladiarem 

pela conquista do poder já exibiram à exaustão suas limitações no processo histórico, 

sobretudo, no ocidente. Mais uma ressalva importante: ocidente e oriente não são 

conceitos geográficos, mas ontológicos (como formas de ser) e, portanto, podem se 

interpenetrar como modos orientais (etnias indígenas, por exemplo) no ocidente, bem 

como modos ocidentais no oriente (megalópoles como Tóquio ou Pequim). Como tentar 

compreender estas dimensões sem deslizar para as interpretações mais reducionistas? 

sem degringolar para os economicismos, para os psicologismos, para os politicismos 

partidários, para os maniqueísmos simplistas que dividem o mundo entre dominantes e 

dominados, opressores e oprimidos, conservadores e revolucionários, sem se darem 

conta da “troca de cadeiras” que efetuam, sem maiores escrúpulos, levando em conta as 

“correlações de força” e as estratégias de tomada de poder? 

 A grande questão antropolítica é, neste caso, precisamente, que é o ser humano? 

Numa perspectiva antropológica, onde se situa a pessoa? Como a realização do coletivo 

se dá na realização da própria pessoa e vice-versa? Como evitar que as estatísticas 

coisifiquem a questão humana? Como manter a tensão entre a perspectiva que privilegia 

a dimensão social de onde todas as relações emergem (FERREIRA-SANTOS, 2002), sem 

perder de vista a dimensão vertical das pessoas em carne e osso, com a dimensão 

existencial e trágica da pessoa? 
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 Tentando ultrapassar a conotação mais (neo)liberal da apologia ao individualismo, 

à livre iniciativa e à "mão invisível do mercado” regulando as relações de oferta e procura 

no universo burguês; a antropolitica é a área interdisciplinar, por excelência, que 

tematiza, para além do constructo abstrato do “indivíduo”, a relação da pessoa com o 

Outro no mundo concreto das mediações políticas e de poder, entre a subsistência 

material e o universo simbólico da cultura no mais banal e vivencial cotidiano, onde o 

algodão do imaginário é que serve de matéria prima para os fios míticos que constituem a 

trama social.  

 Neste sentido mais antropolítico é que uma educação mais consequente sempre 

tenderá à formação (ou mais precisamente, à autoformacão) de pessoas desadaptadas ao 

status quo, inconformadas, desajustadas e que passarão a desempenhar o papel 

desestabilizador dentro das organizações (e as organizações escolares e acadêmicas, 

sobretudo) pela predisposição às experiências, vivências, imprevisibilidade dos processos, 

valorização do novo e do trágico, em detrimento das mesmices endêmicas, mesmo que 

travestidas de normas, regulamentos, decretos-leis e sucessivas mudanças nos modismos 

educacionais, de gestão e de "representação democrática˜. O aparente caos que uma 

pessoa autoformada produz é o elemento poiético (criador) de um outro cosmos. 

 Serão estes destinados à marginália das contra-correntes que exercitarão com 

maior acuidade o elemento antropolitico mais importante ao se considerar o caráter 

complexo das tramas sociais e políticas: a necessidade da criação.  

 A antropolitica vai pari passu com a poética (FERREIRA-SANTOS & ALMEIDA, 2014, p.12).  

 Ao lado das tradicionais políticas públicas, sob o predomínio do anthropos, isto é, da 

noção de pessoa, nos direciona às poéticas públicas. Caberia reformular o papel do Estado, de 

pai autoritário, líder patriarcal, e provedor quase “divino” pelas artimanhas da 

tecnoburocracia; a elemento democrático de criação, manutenção e conservação de espaços 

públicos para que as poéticas públicas possam exercitar as alternativas mais adequadas às 

realidades comunitárias, por suas próprias mãos de modo autogestionário. Cabe ao Estado 

garantir os espaços, mas não determinar o que será realizado nos espaços públicos e sociais, 

inclusive, aquilo que cabe à pesquisa. À comunidade deve caber esta decisão bem como sua 

feitura. Nesta dimensão antropolitica, a política da pessoa no mundo, se revela em processos 

de mudanças sem ocupação do poder (obsessão neurótico compulsiva político-partidária). 
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Enquanto não tivermos uma maior experiência dos mecanismos de participação democrática 

(ao invés da democracia representativa), estaremos ainda reféns de um Estado 

tecnoburocrático compromissado com o espírito do capitalismo e distante das demandas 

populares no seio do cotidiano mais banal das comunidades. 

 A lição que podemos aprender com as comunidades ancestrais é de grande 

importância na aprendizagem de outros modos possíveis de ser e de mecanismos de 

prevenção ao aparecimento do próprio Estado.  

 Como advertia Nikolay Berdyaev (1936) as grandes forças que combatem pela 

pessoa no mundo são a memória, o amor e a criação.  

 Sem o cultivo da ancestralidade - um dos traços que constituem nosso processo 

identitário - pelo exercício constante da memória, seja de modo mais racional através da 

historia, seja de modo mais sensível através do mito; ficaremos reféns dos presenteísmos 

e consumismos das identidades liquidificadas sob a globalização. 

 Sem o exercício de nossos vínculos afetivos nas várias comunidades (de produção, 

de consumo, de convivência, de aprendizagens mestiças - educacionais - SERRES, 1993 -, 

etc) e que pressupõe a base da construção constante, dinâmica, aberta, inacabada e 

complexa da pessoa; ficaremos ainda reféns das relações coisificadas, distantes que 

convertem o Outro em objeto (de dominação, de exploração, de consumo, de desejo 

impulsivo, de prazer ilusório). 

 Sem a vivência experimental da criação e seus processos simbólicos, poéticos, 

expressivos e estéticos nas mais variadas instâncias político-sociais e com as mais variadas 

linguagens artísticas, seja no âmbito das artes, da educação e da aula como obra de arte 

(FERREIRA-SANTOS, 1999, 2000 e 2004), dos processos de produção, nos embates ecológicos; 

permaneceremos reféns da reprodução acrítica das organizações, relações humanas e 

políticas, favorecendo o incremento dos tempos de barbárie, violência, degradação humana, 

miséria e solidão; resultantes do furor gestionário e do furor pedagógico. 

 Uma antropolítica consequente, portanto, é aquela que amplia suas reflexões e 

ações para além dos estreitos liames do partidário e ideológico para a poética. Desta 

forma, percebemos que a estética pressupõe uma ética que extravasa o prescritivo e 

normativo para reencontrar o coração palpitante da vida humana: a construção recíproca 

da pessoa e da comunidade. Acontecimento, imprevisto, evento contingente que não se 
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deixa amarrar pelas pretensões totalizantes dos programas e projetos, previsões e 

planejamentos, da racionalização irracional de uma ciência previdente ainda devedora 

dos devaneios míticos de um Prometeu burocratizado, no divã do psicanalista a tentar 

entender sua desgraça hepática pela águia de Zeus (que lhe come o fígado durante a 

noite e o fígado se reconstitui durante o dia para nova comilança da águia à noite, como 

castigo pelo roubo do fogo do Sagrado para ensiná-lo aos mortais - mitema da ciência). 

Como o fígado produz a bílis negra (melanos), daí a origem etimológica da melancolia - ou 

ainda atualizado com o nome de depressão.   

 Não se trata de eliminar ou substituir o conhecimento produzido pelas mais 

diferentes áreas epistemológicas (história, economia, sociologia, política, estética, 

psicologia, artes, estudos culturais, teorias educacionais, etc…), mas de dialogar com elas, 

no mínimo, de maneira interdisciplinar ou transdisciplinar com o intuito último de tentar 

compreender o fenômeno humano, em uma paisagem antropológica, para nos 

instalarmos nas tramas deste tecido com nosso próprio colorido, textura, densidade no 

lançar imprevisto das agulhas no tear da existência, assim como nos lançamos ao mar 

aberto no desejo da aventura de conhecer o Outro e o mundo… é dizer, conhecer a nós 

mesmos. 

 De maneira existencial, Berdyaev (1933, p.240) nos advertiria num otimismo 

trágico ou pessimismo ativo: 

[o ser humano] se descobre como escravo da máquina, prisioneiro do meio 
social que ele criou. Na civilização, último resultado do humanismo, a imagem 
humana começa a empobrecer. A cultura é impotente para lutar contra o poder 
cruel da civilização. Ela manifesta a vontade que aspira modificar e transfigurar 
a vida; mas a cultura não transfigura a vida, ela não pode mais que aportar os 
grandes valores criadores: as filosofias, as artes (…) 

 Como professor e pesquisador de mitologia e suas interfaces com as artes, me 

parece oportuno relembrar, brevemente, um mito que me chegou por tradição oral e que 

se relaciona com os valores da criação, a cruel civilização e seus caminhos paradoxais. 

 Há muito tempo, num reino distante da Korea, havia uma princesa chamada 

Minang... Olhos pequenos e pretos e pequena boca cor de amora. Costumava se divertir 

tranquila e descontraída com suas amigas no final da tarde quando, de repente, ouvir 

uma flauta tocando ao longe. A flauta tocava de maneira tão doce e tão profunda que 

penetrava pelos ouvidos de Minang ido direto pelos caminhos do coração. Foi correndo 
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ao seu pai, o poderoso imperador do lugar, e pediu impaciente que lhe trouxesse aquele 

príncipe que tocava tão belamente sua flauta ao final da tarde. O pai pergunta como ela 

sabia que se trata de um príncipe e ela responde rapidamente: “Ora, meu pai... só um 

príncipe poderia tocar uma flauta assim!…”.  

 No dia seguinte, no mesmo horário da tarde, o imperador ordena aos guardas do 

palácio que tragam à sua presença o tocador daquela flauta que ecoava pela tarde como 

uma fênix cantando seu renascimento. Minang, muito impaciente, não via a hora de 

encontrar o seu amado.  

 Não muito tempo depois, eles retornam com um rapaz de cabeça baixa, sendo 

arrastado por dois guardas, um a cada lado, segurando seus braços. Quando chegam 

próximo do imperador e de sua filha, ordenam que o tocador da flauta levante a cabeça e 

reverencie os nobres em sua casa. Mas... que surpresa para Minang e o imperador: não 

se tratava de nenhum príncipe, mas de um pobre pescador que tocava a flauta ao final da 

tarde depois de seu trabalho. E era tão feio o pobre pescador! Truong Chi, era seu nome.  

 Minang cobre o rosto para não ver o rosto do pobre pescador e o imperador 

ordena aos guardas que o levem de volta. Mas, pobre Truong Chi...  ao ver aqueles olhos 

pretos e boca pequena cor de amora, se apaixonara imediatamente por Minang. 

Arrebatado pelo sentimento ao ver tão bela princesa já não se importava com os guardas. 

No entanto, Minang, desapontada rapidamente esquece do pobre pescador.  

 Truong Chi passa o dia todo pescando e não consegue esquecer da princesa 

amada. Ao final da tarde, recostado à sua árvore, toca sua flauta que agora se dirige 

àquela que é dona de seu coração. Mas, o som já não atinge a pequena Minang que, 

entretida com as brincadeiras do palácio, já nem ouvia mais a flauta insistente...  

 Depois de algum tempo, Truong Chi entristece. E sua tristeza passa a ser tão 

grande que o envolve inteiro e à sua flauta. Acaba morrendo de tristeza e os outros 

pescadores o enterram junto com sua flauta ao pé daquela mesma árvore a beira do mar. 

E ninguém mais lembrou do pobre pescador.  

 Muito tempo depois, um oleiro buscando argila para seus trabalhos, vai cavar ao 

pé daquela mesma árvore onde foi enterrado o pescador Truong Chi. Ali, o oleiro 

descobre um pedaço de barro duro que lhe parece servir para fazer uma xícara. Era o 
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coração de Truong Chi. O oleiro em seu torno começa a trabalhar no duro pedaço de 

barro e o converte numa linda xícara de chá repleto de detalhes fabulosos.  

 No mercado do vilarejo, uma nobre governanta vê a xícara tão bela feita pelo 

oleiro e resolve comprar a xícara e leva-la de presente à sua senhora, coincidentemente, 

a mesma princesa Minang.  

 Minang, sempre caprichosa, se entusiasma com o presente e pede que lhe sirvam 

chá verde naquela xícara no mesmo momento. Ao segurar a xícara com suas duas 

pequenas mãos e olhar para o chá verde dentro da xícara, Minang se assusta!  

 Ela via na superfície do chá um rosto aparecer... era o rosto do pobre pescador 

Truong Chi. E ela se lembra, imediatamente, do som da flauta e do sentimento do feio 

pescador. Mas, o som era tão belo e envolvente. Um sentimento forte emana de seu 

coração e uma lágrima furtiva cai dos olhos pretos de Minang, a princesa. A lágrima 

treme, escorrega e tomba sobre o chá verde na bela xícara.  

 Então, algo muito estranho acontece: a xícara se parte em mil pedaços... 

assustada Minang não compreende, mas assim, o espírito de Truong Chi se liberta ao ter, 

finalmente, tocado o coração da pequena e bela princesa Minang. Seu espírito, agora 

ancestral, retorna ao mar que sempre conheceu. Retorna agora transformado no dragão, 

senhor do mar... ressoando às tempestades o seu nome como trovão: Truong... e ao 

reinar sobre o fogo, a água, o ar e os ventos, mantém na sua lembrança os olhos pretos e 

a pequena boca de amora da princesa Minang...  

 Sem querer “explicar” o mito (que não se explica), mas no exercício 

mitohermenêutico (FERREIRA-SANTOS, 2005) de sua compreensão gostaria de ressaltar o 

aspecto artesão que permanece como mitema. 

 Esta é uma concepção artesanal de educação, pois que é uma arte feita com as 

mãos (nas heranças do centauro-mestre Quíron) e no espaço da intimidade e no tempo 

construído do manejo, tentativa e erro, sem os arroubos pirotécnicos do espetáculo (no 

mal sentido do termo). Mas, na contemplação ativa fabril e operária de quem tece, 

entretece, constrói, amarra, cinge... entretecendo, te sendo, intersendo, como diria 

monja Coen sensei (COEN In: FERREIRA-SANTOS & GOMES, 2010, p.259), inspirada por 

um monge vietnamita ao fazer meditação caminhando: 
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Sinto o contentamento de ser, intersendo. 
Sinto da vida todas as alegrias e com os rios fluindo, fluo e me rio. 
Não há um inimigo. Não se iludam, não há. 
Nenhum país. 
Nenhuma pessoa. 
Seria tão fácil, tão simples dizer foi ela, foi ele. 
Tão cômodo poder apontar para fora e gritar: assassino, corrupto, ladrão... 
Escapando das suas responsabilidades de habitante grupal. 
Não se iluda dizendo ser bom e o outro mau. 
Perceba que somos o bem e o mal;  
a luz e a sombra em todo seu potencial. 
Fazemos escolhas.  

 

 Intersendo, pois que no fluxo dinâmico do encontro, nossos seres se mesclam, 

dialogam, articulam-se nas diferenças, até que se troque de lugar e voz, abandonando a 

autoridade emprestada de tagarelices. Aproximando-se da vivência do arquétipo do 

mestre-aprendiz, intersendo cada qual no outro, se aprende ao ensinar e se ensina ao 

aprender, desconstruindo a visão ingênua dos processos de ensino e aprendizagem como 

momentos estanques e possivelmente “planejáveis”. Aquele que aprende ao ensinar e 

ensina ao aprender - ou num arroubo neologístico para acentuar seu caráter complexo 

(“daquilo que é tecido junto”), diríamos de uma “ensinagem”: simultaneidade dos 

processos de pretenso ensino e de significativa aprendizagem. Educação artesã, no 

sentido ancestral do termo: uma arte sã... de muito boa saúde... e simples. 

 Neste encontro fortuito e incontrolável, contingente e imprevisível, a ressonância que se 

estabelece entre as duas pessoas possibilita a re-mediação entre as várias dimensões da 

existência e a busca de centramento no percurso de ser eu-mesmo (Selbst). Impossível 

estabelecer modelos, didáticas ou metodologias quando percebemos o caráter radical desta 

possibilidade que foge a todas as tentativas de controle, produtividade, manuais didáticos, 

eficácia técnica, pesquisa dirigida, enquadramentos estatísticos, domínios em termos de políticas 

públicas ou gestão educacional. 

 Neste sentido, procura-se entender o fenômeno bio-antropológico do “cuidado”. 

Deixando de lado as concepções assistencialistas ou puramente terapêuticas muito em 

voga na área de saúde, relembremos que o cuidado é o processo de materialização em 

ações e atitudes do mesmo movente de que falávamos anteriormente, a philia.  Esta 

paixão ou amizade pela alteridade não desconhece o outro movente de que nos alerta o 

filósofo grego, Epicuro (sec. III a.C.) (EPICURO, 1960; PESSANHA, 1992): em contraponto a 

uma philia sempre há a ação também de neikós (ódio ou discórdia). Ambos formam um 
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campo de forças antagônicas que movimentam o humano e o Sagrado. É precisamente 

deste campo de forças que podemos escapar ao fatum (destino ou fatalidade) com a 

noção, também epicurista, de clinamen (o desvio). É a possibilidade do imprevisto e da 

criação (poiésis) que emerge da tensão entre os pólos antagônicos e complementares em 

movimento. 

 Este drama que constitui a necessidade do cuidado e o desprendimento de quem 

cuida (oscilação entre a philia e neikós), perpassa o caráter sagrado de seu ofício, tanto no 

âmbito da saúde como no âmbito da educação. Lembrando o poeta mineiro do Clube da 

Esquina, Beto Guedes, em seu clássico “Amor de Índio” (1978): “tudo o que move é sagrado e 

remove as montanhas com todo o cuidado, meu amor...” No entanto, relembremos a 

observação de Giordano Bruno, em Spaccio della bestia trionfante (sec. XIV): 

Os Deuses deram ao homem o intelecto e as mãos, e o fizeram à sua semelhança, 
concedendo-lhe uma faculdade superior à dos animais (...) por isso determinou a 
providência que ele estivesse ocupado na ação pela mão e na contemplação pelo 
intelecto, de modo que não contemple sem ação e nem obre sem contemplação 
(BRUNO, 2000, p.147; FERREIRA-SANTOS, 2011, p.29-30). 

 Aqui temos a importância impar da materialização dos itinerários em uma obra 

que revele a obra percorrida e construída na relação (SANCHEZ, FERREIRA-SANTOS & 

ALMEIDA, 2012). Se “dar forma é formar-se”, como nos alerta a querida ceramista e 

antropóloga, Sirlene Giannotti (2008), em conformidade com Giordano Bruno; então 

podemos dizer que a poiésis (criação) – e sobretudo, através da arte - é a forma 

privilegiada de sair do círculo hermenêutico, na troca incessante de sentidos (entre captar 

e constituir sentidos). 

 É a percepção do Outro, em seu tempo próprio, que me exige uma presença e 

uma criação como resposta. Pois que nessa hermenêutica (busca de sentidos) como 

jornada interpretativa (FERREIRA-SANTOS, 2005; FERREIRA-SANTOS & ALMEIDA, 2014), a 

pessoa é o início, o meio e o fim da jornada e que suscita um engajamento existencial. 

Este sentido é vivenciável, mas, dificilmente, dizível. Paradoxalmente, o anthropos ao 

realizar-se, realiza o theos que o engendra no ato de criar, de educar e de cuidar. 

 Afirma Gilbert Durand (1989, p. 262-263), em sua obra “Belas Artes e 

Arquétipos”, que: 

Há um reconhecimento natural do homo religiosus. Não uma redução à 
“Internacional Deísta” da religião formal dos racionalistas e seus concordatários 
da Enciclopédia, mas relacionado a uma certa “Internacional Pietista” de que 
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falava Gusdorf e de que Corbin sozinho foi tantas vezes a ligação (...) o 
arquétipo da re-ligação, isto  é da relação natural ao sagrado, está refugiado, 
pois se desenvolveu no seio do santuário da Arte.  

 A arte é o refúgio de constituição do humano em tempos de barbárie globalizada. 

É no âmbito antropológico das artes que percebemos sua intrínseca ligação com a 

dimensão de religiosidade: epifania de uma obra que se realiza, mas que não se realiza 

totalmente, já que o princípio de inacabamento é incontornável. Diz muito da obra, do 

processo e da própria pessoa, mas o silêncio permanece sobre o indizível. Como diria 

Lyotard (1988), experiência do sublime em que se presentifica algo que é 

impresentificável.  

 Este trânsito entre dois mundos distintos, assim como o Hades e o mundo dos 

vivos, de que Esculápio foi o condutor em seu cuidado pela saúde; experiência 

hermesiana do ato educativo que constitui o arquétipo do mestre-aprendiz como philia e 

como gratidão; a arte e seu processo criativo (poiético) transita entre a potencialidade da 

forma e a insistência mítica do símbolo (SPERB & FERREIRA-SANTOS, 1998). 

 O processo criativo proporcionado pela abertura existencial das linguagens 

artísticas e o fenômeno estético, durante o percurso (auto) formativo das pessoas 

(inclusive na escola ocidental), prepara e possibilita uma “iniciação”, no seu sentido 

mítico-ritual, de busca de sentidos para a própria existência e construção de uma 

identidade pessoal-coletiva. 

 Parodoxo supremo e mistérico, esta iniciação foge ao superficial pertencimento à 

coletividade comunitária em que o indivíduo pode se dissolver no tecido coletivo. O 

desafio é o combate pela personalização na sua realização humano-divina, no 

compromisso cósmico-social posto pela tríade “memória, amor e criação”: “as grandes 

forças que combatem pela pessoa neste mundo, são as forças da memória, do amor e da 

criação” (BERDYAEV, 1936, p.203)  

 Tríplice paradoxo constituído pelo movente principal (philia) como amor; pelo 

exercício da memória como diálogo intenso com a ancestralidade e a tradição a que se 

pertence (arqueofilia, FERREIRA-SANTOS, 2006); e a poiésis como exercício da criação e 

emergência do novo. As três forças que permeiam a construção da pessoa são 

antagônicas, mas ao mesmo tempo, complementares e simultâneas. Somente através da 
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philia é que se pode ser fiel à tradição com a emergência do novo (criação), pois tanto o 

Eros é o propulsor de mudanças (MARCUSE, 1968), como diz Gilbert Durand (1989, p. 

24)): “a obra de arte assim como a arte de amar é animada, um e outro, por esse mesmo 

Eros”. 

 Neste aspecto, podemos entender a arte como três formas de constituição e 

relação com o mundo: 

 Arte como construção do mundo:  

como processo de formação e auto-formação (bildung
5

) que exige uma poiésis (criação), 

e, portanto, na perspectiva epistemológica de que a arte é, simultaneamente, construção 

de conhecimento e área de conhecimento;  

  Arte como apropriação do mundo:  

como processo estético e hermenêutico (aisthesis) de leitura do mundo, contemplação e 

busca de sentido (hermenêutica); de maneira inversa das superabundâncias de imagens e 

sons que - ao invés de proporcionar uma estesia - , na realidade, anestesiam a 

sensibilidade;  

  Arte como sentimento do mundo:  

como processo simpático (syn + pathós = reunir-se ou compartilhar com a 

sofreguidão/paixão do Outro), e portanto, como cuidado se revela pharmakon (FERREIRA-

SANTOS, 2010 e 2011): remédio no sentido de restabelecer as mediações existenciais 

perdidas em dado momento, portanto, como re-mediação pela perlaboração dos 

sentidos, diálogo com a ancestralidade e exercício da sensorialidade e da sensualidade.  

 São três possibilidades inerentes à presença das artes que reforçam sua 

constituição como pharmakon na remediação de nossas dimensões existenciais, na busca 

de equilíbrio entre a plenitude do bem-estar e o desgaste físico e emocional de nossas 

patologias, e que atestam o caráter sagrado do cuidado. Nos lembra, nosso filósofo russo, 

anarquista religioso, Nikolay Berdyaev (1933, p.83), em “Espírito e Liberdade”: 

                                                        
5 O termo em alemão Bildung, ainda que muito vinculado aos processos racionalizados de formação; nos reserva ainda 
a compreensão heurística de “dar uma forma” (Bild), de maneira contínua, como gerúndio; ou ainda, como sucessão de 
quadros que se põe em movimento (cinemática dos quadros estáticos que o transformam em movimento como 
cinema). Neste sentido, a compreensão de que se trata de um dinâmico processo de formação e de auto-formação, na 
perspectiva que vimos discutindo da “jornada interpretativa” (FERREIRA-SANTOS, 2005).   
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Mas os mistérios da vida divina não podem se exprimir senão pela linguagem 
interior da experiência espiritual, por uma linguagem de vida e não aquela da 
natureza objetiva da razão. Veremos, então, que a linguagem da experiência 
espiritual é inevitavelmente simbólica, que é sempre uma questão de 
acontecimentos, de encontros, de destinação. 

 Mais uma vez, o caráter imprevisível e trágico (no sentido de aceitação da vida) 

deste encontro: acontecimento que nos lembra nossa destinação: sermos nós próprios - 

lição, herança e dívida última que temos com nossa ancestralidade (RICOEUR, 2001; 

FERREIRA-SANTOS, 2003). 

 É precisamente neste sentido que as pesquisas em arte e sua relação com a 

educação tem sido provocadas no âmbito do Lab_Arte. O Lab_Arte - laboratório 

experimental de arte-educação e cultura é um laboratório didático, diretório de pesquisa 

em pós-graduação e atividade permanente de cultura & extensão da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo  criado em 2004 por iniciativa das alunas e alunos 

de Pedagogia (FERREIRA-SANTOS, 2007; 2012) para tentar suprir uma importante lacuna 

nos itinerários de formação de educadores (cursos de licenciaturas, pedagogia e 

comunidade) com forte lastro teórico, mas a partir de experimentações e vivências nas 

várias linguagens artísticas, numa perspectiva antropológica, em mais de uma dezena de 

núcleos experimentais: artes visuais, cinema, dança, teatro, música, histórias em 

quadrinhos, tramas & fios, cinema de animação, educomunicação, palavra, circo, 

narração de estórias, dramatização de contos tradicionais, varal de memórias, fotografia, 

capoeranças. Cada núcleo possui um monitor com experiência na linguagem sendo aluno 

ou aluna da graduação, pós-graduação ou pós-doutorando, sempre levando em conta a 

diversidade cultural, étnica e artística, exercitando a auto-formação. No campo das 

pesquisas sobre imaginário e mitologia dá continuidade aos trabalhos do CICE - Centro de 

Estudos do Imaginário, Cultura & Educação interligando graduação, pós-graduação e 

extensão universitária. 

 Atualmente, em andamento temos as pesquisas, entre outras, de Theda Cabrera 

sobre a educação como poiésis (pós-doutorado com bolsa FAPESP), de Luiz Fukushiro 

sobre a estética entre o Ocidente e o Oriente (doutorado), de Bárbara Muglia Rodrigues 

sobre o conceito e experiência da corpocriação em dança (doutorado), de Carla Wanessa 

Caffagni sobre ancestralidade afro-ameríndia e meio-ambiente numa perspectiva de 

ficção autobiográfica (doutorado), de Sabrina Paixão sobre histórias em quadrinhos como 
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poética visual (mestrado), de Camila Teresa sobre a poética visual das ilustrações de livros 

infantis (mestrado) e de Marco Antonio Silva sobre a pedagogia do palhaço (mestrado). 

 Entre as pesquisas concluídas e que podem ser consultadas na biblioteca digital da 

USP podemos destacar as teses de livre-docência de Rogério de Almeida: “O mundo, os 

homens e suas obras: filosofia trágica e pedagogia da escolha” (2015) e de Marcos Ferreira-

Santos: “Crepúsculo do Mito - Mitohermenêutica & Antropologia da Educação em Euskal 

Herria e Ameríndia” (2004). Bem como as teses de pós-doutoramento de Janina Sanchez: 

“Mitohermenêuticas do Feminino em Professoras: Peru e Brasil” (2010) e de Patrícia Pinna 

Bernardo:  “Arteterapia e mitologia criativa: orquestrando limiares” (2006).  

 No âmbito das pesquisas de doutoramento, os excelentes trabalhos de Andréa 

Aparecida Cavinato: "Processos de criação: teatro e imaginário" (2011); de Edleuza 

Ferreira da Silva:  "Leitura: deleites e angústias. Uma fisiologia simbólica da leitura em 

leitores habituais e leitores não-habituais" (2010); de Elly Aparecida Rozo Vaz Perez 

Ferrari:  "Escritura de uma exposição: diálogos de uma educadora e acervos pessoais" 

(2010); de Elisabete Martins Fonseca: “Imaginário e formação de educadores: a narrativa 

de si” (2016); de Elni Elisa Willms: "Escrevivendo: uma fenomenologia rosiana do brincar" 

(2013); de Fabiana de Pontes Rubira: "Dançando com o Minotauro nas Noites: narração 

de estórias e formação humana" (2015); de Fabio José Cardias Gomes: "O pulo do gato 

preto: estudo de três dimensões educacionais das artes-caminhos marciais em uma 

linhagem de capoeira angolana" (2012); de Gracia Maria Lopes de Lima Soares: "Educação 

pelos meios de comunicação: produção coletiva de comunicação na perspectiva da 

educomunicação" (2009); de Guilherme Mirage Umeda: "Educação na linguagem 

da anima: diálogos ontológicos com a música" (2011); de Luciane Monteiro de Oliveira: 

“Razão e afetividade: a iconografia maxakali marcando a vida e colorindo os cantos” 

(2006); de Maria Eugênia Seixas de Arruda Camargo Fernandes: “O World Café e o 

aprendizado pelo diálogo: limites e possibilidades de um território de sentidos no 

processo de formação: Diagnóstico Socioambiental na APA Embu Verde: Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade na Bacia do Rio Cotia” (2015); de Patricia Perez 

Morales: "Espaço-tempo e ancestralidade na educação ameríndia: desdobramentos de Paulo 

Freire na província de Chimborazo, Equador" (2008); de Ruben Vega Balbás: “La identidad 

como perspectiva crítica en las artes escénicas” defendida na Universidad Complutense de 

Madrid (2015); de Sonia Carbonell: “Maragogipinho - as vozes do barro: práxis educativa em 



72 
 

culturas populares” (2015); e de Theda Cabrera Gonçalves Pereira:  "A ético-poética do 

trabalho sobre si por meio da dramatização de contos filosóficos com mitema iniciático na 

formação inicial de educadores" (2015) além de trabalhos como FERREIRA-SANTOS & 

PEREIRA (2013) e GONÇALVES & FERREIRA-SANTOS (2014) sobre a dramatização.  

 Entre as dissertações de mestrado, concluíram com este mesmo ânimo as 

pesquisas de Adriana Queiroz Testa: “Palavra, sentido e memória: educação e escola nas 

lembranças dos Guarani Mbyá” (2007); de André Luis Pereira dos Santos: "Quando o 

instante canta: considerações mitohermenêuticas sobre a canção e a educação" (2015); 

de Barbara Muglia Rodrigues: “Corpocriação: Ensaios mareados sobre caminhos de 

criação poético-corporal em educação” (2016); de Elis Regina Feitosa do Vale: 

“Capoeranças em verso e prosa: imagens da força matrial afro-ameríndia em literaturas 

da Capoeira Angola” (2012); de Fernanda de Cássia Forato: "Olhares de si, olhares de 

mundo: itinerários de formação na experiência do Lab_Arte de fotografia" (2015); de 

Juliana Michelli de Oliveira: “Convergências da organização auto & mitopoiética na 

educação de sensibilidade na criação simbólica em Remédios Varo” (2008); de Luiz 

Fernando de Prince Fukushiro: "Prelúdios para música e formação" (2014); de Luzmarina 

Espindola: "O vestido azul: educação e música na infância - ressonâncias antropológicas" 

(2010); de Miraci Tamara Castro: "A canoa da escritura formativa: trajetórias do barro 

pelo rio ao mar" (2015); de Renata Meirelles: “Águas Infantis: um encontro com 

brinquedos e brincadeiras da Amazônia” (2007) e de Antonio Schlögl: “A poesia cantada, 

com idosos asilados, na possível re-construção do imaginário” (SCHLÖGL, LOUREIRO, 

FERREIRA-SANTOS, CÁRDENAS & BEZERRA, 2012).  

 Dentre as monografias de especialização lato sensu as pesquisas de Iete Rodrigues 

Reis: “Hermenêutica da invisibilidade em Garabombo: aprendizagens de diversidade 

cultural e indigenismo na literatura fantástica de Manuel Scorza” (2007) e de Vanessa 

Paraselli: “A educação ancestral guarani e educação infantil: diversidade, diálogos e 

possibilidades” (2007). 

 No nível de graduação em Pedagogia concluíram as pesquisas como trabalho de 

conclusão de curso os de Lesly Monteiro Ratinho: “Fenomenologia da percepção em 

Maurice Merleau-Ponty no diálogo com o pensamento ecológico” (2007); de Luzmarina 

Espíndola: “Apro-fundamentos antropológicos da música: diálogos com a educação 
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infantil” (2006); de Priscila Tavares:  “Grande percurso: veredas pelos descomeços” 

(2014); de Soraia de Souza Faria: “Arte e Educação: aproximações simbólicas” (2005); e 

de William Martins dos Santos: “A base cultural: experiência de autogestão e ação 

cultural em Itaquera” (2006). 

 Pesquisas concluídas sob a forma de iniciações científicas tivemos as de Amanda 

Moraes Ribeiro: “A vila dalva e suas histórias: memória e lembrança na reconstrução de 

um passado” (2007); de Débora da Silva Carvalho:  “Imago - leitura de imagens em 

Educação, Arte e Identidade - hermenêuticas da criação” (2005) e “Corpo e Dança em 

Educação” (2006); de Débora Maclean: “Música & Educação no percurso formativo de 

educadores” (2005) e  “Música e narração de histórias na formação de professores” 

(2006); de Julia Henning da Silva: “O papel educativo da reminiscência no percurso 

formativo de atores” (2006); de Marília Lemos Maia: “Música & Educação no percurso 

formativo de educadores” (2005); de Renata Saiuri Mollan Saito: “A relação homem e 

natureza no imaginário expresso em canções e festas populares da comunidade de 

Guaratinguetá” (2008) e “Música, Cultura Popular e Educação na formação de 

educadores - o jongo” (2007); de Ruth Maeda:  “Educação ameríndia & ancestralidade - 

poéticas cênicas” (2005); e de Vinicius Aleksandro Medrado: “Música & Educação no 

percurso formativo de educadores” (2007). 

 Muitos destes trabalhos de pesquisas foram provocados sob a minha orientação 

(ou desorientação no sentido provocativo de novas poiésis investigativas) no transcorrer 

de alguns convênios internacionais como aquele celebrado com a sección departamental 

de didáctica de la expresión plástica de la Facultad de Educación y Bellas Artes de la 

Universidad Complutense de Madrid, que coordenei pela parte brasileira e a colega 

Marián López Fernandez Cao pela parte espanhola, intitulado: “Educación, Arte e 

Identidad: hermenéuticas de la creación”, com financiamento do MECD-DGU (España) e 

CAPES (Brasil), no período de 2004 a 2006, em que tivemos a oportunidade de 

intercambiar nossas investigações e formações de pesquisadores, fazendo a aproximação 

frutífera de nossas linhas de pesquisa, docência e intervenção social em ambos os lados 

do oceano (FERREIRA-SANTOS, 2006). 

 Outro projeto hispano-brasileiro que serviu de lastro para estas provocações foi o 

projeto "El imaginario arquetípico a través de imágenes, cuentos y canciones populares 
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en Brasil y España: la tradición popular como reducto vitalizador en tiempos de crisis", 

coordenado pela parte espanhola pela outra colega Pilar Perez Camarero, da Universidad 

Autónoma de Madrid, financiado pelo grupo Santander no período de 2009 a 2010; e no 

qual o Lab_Arte integra, desde então, o Grupo Interdisciplinar Cultura, imaginário y 

Creación Artística. 

 No plano das ações de extensão universitária coadjuvantes às atividades de 

pesquisa tivemos o Projeto "Arte-educação & cultura brincante na formação de 

educadores - projeto 568" com financiamento da Pro-reitoria de Cultura & Extensão da 

Universidade de São Paulo, no período de 2008 a 2010.  

 Além de contar com o projeto ampliado de Renata Meirelles, “Território do 

Brincar”, com financiamento do Instituto Alana (FERREIRA-SANTOS, 2015), no 

desdobramento de nossas pesquisas e experimentações com cinema (FERREIRA-SANTOS, 

2007, 2012, 2013 e 2014; ALMEIDA & FERREIRA-SANTOS, 2011, 2012 e 2014).  

 No plano latinoamericano, temos tido a implantação de modelos semelhantes ao 

Lab_Arte, em especial, na Colômbia, através da pesquisadora e ex-doutoranda, Patricia 

Perez Morales (FERREIRA-SANTOS, 2002, 2010, 2012, 2014); com o IDARTES de Bogotá 

através de seu planetário (FERREIRA-SANTOS, MORALES & RUBIRA, 2014); com as 

Universidades Santo Tomás, Gran Colómbia e Universidad Pedagógica Nacional. Assim 

como as colaborações com o Equador através do IAEN - Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, programa de pós-graduação do Estado equatoriano na assessoria às 

implantações participativas e coadunadas com o princípio quéchua de Sumak Kawsay 

(“pleno conviver”), agora princípio constitucional desde a carta de 2008, reconhecendo a 

autonomia das 14 etnias, portanto, agora um estado plurinacional e intercultural; 

resultado do movimento indígena organizado há mais de cinquenta anos naquele país 

com um modelo de educação autônomo bilíngue (quechua e espanhol) em relação ao 

sistema oferecido pelo Estado (FERREIRA-SANTOS, 2010 e 2015). 

 Outro aspecto importante a ressaltar é a preocupação com uma maior coerência 

entre a forma e o conteúdo. Como o que está em pauta é a reformulação do pensamento 

na matriz ocidental, no universo acadêmico, com uma proposta interdisciplinar e de 

maior natureza complexa; os resultados das pesquisas não poderiam continuar 

“amarrados” a um modelo tradicional regulamentado pela ABNT (que padroniza muito 
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bem as especificações hidráulicas, elétricas, etc, mas não as produções epistemológicas; 

além do fato de serem transitórias aumentando ainda mais a confusão sobre uma 

pretensa e questionável “padronização”). Assim sendo, as formas das teses, dissertações 

e monografias obedecem a outros critérios subjacentes ao seu próprio conteúdo: 

formatos quadrados (21x21 cm) para valorizar as fotografias que dialogam com os textos, 

formatos em brochuras de partituras, encartes com vídeos-poesia, curta-metragens, CDs 

de áudio com produções musicais resultantes da pesquisa, exposições que se articulam 

com o resultado das pesquisas; assim como as defesas se dão em outros formatos que 

dispensam a tradicional separação entre candidato ou candidata e a banca replicando a 

herança europeia dos tribunais. Nossas defesas se dão no palco, com o candidato ou 

candidata e banca sentadas em sofás como numa sala de estar e que conta também com 

a participação do público, além de comportar, quando necessário, performances de 

apresentação intimamente ligadas aos processos e resultados da pesquisa. Nos parece 

mais coerente. 

 Desta forma, creio ter exemplificado de maneira mais concreta como as 

provocações de uma concepção poética desembocam em pesquisas frutíferas na 

interface entre as artes e a educação num viés antropológico e simbólico. Aqui o oleiro 

que descobre o torrão que havia sido o coração de Truong Chi não sabe de sua origem, 

mas dele faz com sua arte de ofício a bela obra que refaz as mediações perdidas da 

princesa Minang como pharmakon. O trânsito interdisciplinar esmaece as tradicionais 

fragmentações disciplinares e põe em circuito a luminosidade modesta (lumina profundis, 

FERREIRA-SANTOS, 2005) das investigações diurnas com a penumbra noturna dos 

processos de criação que sondam o mistérico. Mas, se nos atermos à lição berdyaeviana, 

lembraremos que o mistério não é da ordem do explicável, mas é para ser profundizado. 

Muitas vezes, o caráter significativo que tem o resultado de uma pesquisa se relaciona 

muito mais ao seu processo e este, por sua vez, imprevisível e incontrolável (como toda 

ação na existência humana) não cabe nos projetos, nos planejamentos, nos programas. A 

despeito de toda a ladainha acadêmica entorno das metodologias de pesquisa, nunca 

escolhemos um tema. O tema nos escolhe. Relembrando Thomas Mann em “Tonio 

Gruger”, o poeta é um amaldiçoado: a poesia o escolhe. Nos cabe como orientadores na 
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provocação das pesquisas ouvir o que o pesquisador quer, antes mesmo que ele próprio 

o saiba e respeitar esta destinação do Outro e nossa como socrático parideiro. 

 O caráter crepuscular (FERREIRA-SANTOS, 1998 e 2005) do ato educativo, das 

artes, do cuidado e da pesquisa como jornada interpretativa (WILLMS, ALMEIDA & 

FERREIRA-SANTOS, 2014), em sua natureza fratriarcal, aponta para uma gnose matutina: 

pharmakón autêntico de uma educação de sensibilidade nas re-mediações todas em sua 

religiosidade – religare et relegere – como religação e releitura do mundo: 

O combate pela Alma do Mundo nos convoca desde logo à luta pela significação 
contra os iconoclasmos. A gnose matutina que a inspira é uma oposição radical, 
tanto à unidimensionalidade cientificista como à unidimensionalidade teológica 
que é o fanatismo. (DURAND, 1995, p. 109-110). 

 Esta gnose matutina é o autoconhecimento através do conhecimento da aurora 

do mundo, quando no interior do mundo diviso meu mundo interior. Intelecção amorosa 

que privilegia o canto assim como o silêncio. De alguém que encostou em concha e soube 

da origem do som. Concerto que aproxima o olho e a mão na obra artesã. Decerto não é 

por fazimento cerebral. Eu que me preparo para árvore velha, espero abrigar o exílio das 

cigarras. 

“a criação é, por sua natureza, um sacrifício e  
a destinação de um gênio criador é uma destinação trágica” 

Nikolay Berdyaev (1933, p.248) 

 

"a palavra escrita é uma fotografia do saber;  
não é o saber em si" 

Amandou Hampatê Bá (filósofo malinense) 
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Uma narrativa sobre modos de provocar pesquisas  
na formação de educadores em Arte e Pedagogia 

 

Daniel Bruno Momoli 

 

A provocação é o disparador inicial de um movimento feito a partir de uma 

vontade manifesta. Uma entrega sem segurança e sem escolha; sonho sem ilusão e que 

causa estranhamentos (Silvia Pilotto) e nos permite ir para além de nós mesmos. A força 

da provocação está nas possibilidades que dela se desprendem, expandindo os limites já 

conhecidos. Nesta ciranda de palavras escolhidas para descrever o título da segunda 

mesa de trabalho do dia 08 de junho de 2016, no II Simpósio Internacional Formação de 

Educadores em Arte e Pedagogia, está à tentativa de transpor a intensidade do que foi o 

encontro de cinco olhares para o tema da pesquisa na/com a formação de educadores e 

da potência da pesquisa para espaços de criação no processo formativo de docentes a 

partir da arte, da pedagogia e da mediação cultural. 

Mas, as provocações, se deram ainda antes da fala dos convidados. As 

provocações começaram a partir de uma ação poética com o “Duo RaZim” na companhia 

de uma flauta e uma guitarra e com o repertório formado por Astor Piazzola e Heitor 

Villa-Lobos entre outros. Com as sonoridades produzidas pelo Duo veio à provocação com 

uma experimentação de outros sentidos que não apenas a audição: cheiros, texturas, 

afetos e também o convite a dizer uma palavra sobre aquele momento. Destas 

experimentações surgiu na grande tela, uma grande constelação de palavras 

apresentando as conexões, os encontros e as possibilidades daquele momento. 

E de um convite a ampliar os nossos sentidos a partir de uma ação poética teve 

inicio a Mesa-Redonda “Modos de Provocar a Pesquisa”. Uma mesa grande, feita de 

muitas vozes, a partir de diferentes horizontes teóricos: Valquíria, Marcos, Marili, José 

Cássio e Silvia traziam a mesa as suas singularidades dispostas a um encontro de pontos 

em comum, ou de fricções entre suas falas para fazer pensar o tema da pesquisa na 

formação de educadores em arte e pedagogia. Marili e José Cássio apresentaram a 

pesquisa a partir de suas vivência com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência – PIBID do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (São 

Paulo/SP); Valquíria partiu da pesquisa sobre a virada educacional na arte que vem sendo 
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realizada no seu doutoramento em Artes no Instituo de Artes da Universidade Estadual 

Paulista Julio de Mesquita Filho – IA/UNESP (São Paulo/SP); Marcos Ferreira trouxe sua 

experiência com o Lab_Arte, um laboratório didático criado em 2006 na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo – FEUSP, para tentar suprir uma importante 

lacuna nas atividades formativas da instituição a partir de experimentações e vivências 

nas várias linguagens artísticas, numa perspectiva antropológica, levando em conta a 

diversidade cultural, étnica e artística. 

A mediação das falas ficou por conta de Silvia Pilotto da Universidade da Região de 

Joinville – UNIVILLE (Joinville/SC), que foi provocando aberturas em nosso pensamento 

para ouvir cada um dos convidados e seus modos de provocar pesquisas na formação de 

educadores. Silvia iniciou com uma interrogação: o que pode a pesquisa provocar? E a 

partir de Jorge Larrosa e Carlos Skliar foi desestabilizando o pensamento a partir de 

noções como o estranhamento, incerteza, experiência e alargando as possibilidades nos 

modos de fazer e provocar a pesquisa, e nos disse que a pesquisa nos acontece, nos 

contamina e nos torna outros. Fazendo uma referência a Carlos Skliar, Silvia disse “que a 

palavra que se separa da experiência é uma palavra sem corpo... sem vida” e assim nos 

fez pensar nas formas de escrita e organização das pesquisas que no campo da arte, da 

pedagogia e da mediação.  

Da força das palavras escolhidas com muito cuidado por Silvia, Marili e Cássio nos 

apresentaram os movimentos de pesquisa feitos pelas alunas e alunos do PIBID – 

Mackenzie. Da pesquisa que nasce da escola, no encontro com crianças nos anos iniciais 

do ensino fundamental e com docentes em formação na universidade. Um modo de 

provocar a pesquisa a partir da vivência na escola. Dos estranhamentos das crianças, das 

perguntas que irrompem a aula e provocam movimento para pensar “o que é uma aula” 

ou mesmo nas culturas das infâncias contemporâneas até a negociação das atividades 

que por algum motivo ou outro não se efetivaram. Da força que pode ter/ ou que tem a 

cultura escolar, assim como a cultura da criança. 

Na sequência, Valquíria iniciou falando da aproximação entre processos de criação 

na arte e na educação como dispositivos para viver em comunidade. Da possibilidade de 

encontro entre as práticas artísticas contemporâneas e os processos pedagógicos e nos 

dizendo com muita simplicidade que pesquisar, é uma tentativa de tornar as coisas que 

são difíceis mais inteligíveis em nossa prática. A partir da sua pergunta foi provocando 
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giros nos (e dos) nossos pensamentos. Primeiro a partir dos autores de referência para 

pensar o convívio na esfera pública a partir da arte. E em seguida com práticas 

contemporâneas de arte interessadas na participação, convívio e interação com as 

formas artísticas para produzir outros sentidos para arte, para vida e também para a 

educação. 

Na proximidade da fala de Valquíria, Marcos Ferreira reforçou essa aproximação entre 

arte e vida ao dizer o quanto é necessário trazer vida e voz para a universidade ao provocar 

pesquisas no campo da educação. E do quanto, os modos de provocar e pensar a pesquisa a 

partir da arte incomoda e desacomoda os nossos modos de ser e pertencer à vida acadêmica. 

Com uma fala muito cuidadosa nos lembrou que a vida não cabe no currículo, no 

planejamento e na pesquisa. Assim, Marcos foi encantando os ouvidos e nos convocando a 

uma escuta atenta para ideias que poderiam alinhavar todas as que lhe precederam até 

mesmo a flauta de Monique do Duo RaZim. Marcos completou o seu alinhavo com uma ação 

poética a partir da contação de uma história ao som de sua flauta. 

Tentar explicar ou mostrar teoricamente a potência do encontro destes cinco 

olhares convidados a pensar nos modos de fazer e provocar a pesquisa seria deixar 

escapar toda a força e a potência de pensamento que se produziu naquela mesa. Uma 

mesa que começou e terminou com uma ação poética e que permitiu pensarem nossas 

atitudes de olhar a escola, de fazer a pesquisa, da participação da arte e com a arte nas 

pesquisas em educação, da aproximação com a vida, pois, como disse Silvia uma pesquisa 

acontece quando a palavra nos falta. 

Dos pontos de encontro escolhidos para o II Simpósio, “pesquisa: arte: pedagogia: 

mediação cultural” possibilidades que se abrem para pensar o modo como temos lidado 

com o tema da pesquisa no campo da educação e a possibilidade de alimentar nossos 

pensamentos com diferentes práticas, possibilidades e maneiras de fazer pesquisa na e 

com a formação de educadores em arte e pedagogia. 
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Marcas de uma experiência 

  

Sonia Tramujas Vasconcellos  

 

09 de junho de 2016. Manhã. Modos de fazer/ser grupos de pesquisa. Eis o título 

que marca essa experiência de apresentação e de troca entre grupos que transitam na 

Arte, na Pedagogia, na Mediação Cultural. Da ideia veio o convite a grupos registrados no 

CNPq. Do convite veio o transbordamento de aceites.  E os aceites reverberaram em 

narrativas visuais, em tentativas de mostrar-se ao outro de outro modo, partilhando 

geografias e caminhos investigativos.  

Grupos, pessoas, imagens, visualidades. Marcas reveladoras de modos de ser e de 

fazer pesquisa. 

Como mediadora nessa experiência de escuta e de descoberta, lancei algumas 

indagações que cresceram, se dissiparam e se transformaram na fala e na escuta de cada um. 

A partilha pública, a revelação do que cada grupo fez, faz, deseja fazer, entre desejos e 

inquietações, ampliaram as indagações, subverteram o processo. As histórias de cada grupo, 

as ações de escrutínio e de persistência se tornaram indiciários de posicionamentos e 

escolhas. Não podemos parar por aqui. A visibilidade do que cada grupo realiza provocou 

surpresa. Quantas ações! E quão pouco sabemos sobre elas! Precisamos trocar mais, nos 

afetar mais pelo que está sendo produzido pelo outro. O campo da arte e da educação 

necessita de redes de investigação para se fortalecer. E nós também.   

As perguntas lançadas tiveram acolhida, mas também permanecem à deriva, 

rebatem como eco e de forma gradual fazem vibrar os pontos de contato estabelecidos 

nesse dia, entre sujeitos e práticas de pesquisa. 

Que caminhos temos realizado no coletivo de um grupo e com outros grupos de 

pesquisa? 

Que consensos e dissensos temos provocado? 

O que queremos manter e o que queremos mudar nas nossas práticas coletivas de 

pesquisa? 
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Modos de fazer/ser grupos de pesquisa: apresentação do levantamento 
dos grupos de pesquisa ou Do desafio de fazer uma lista 

 

Daniel Bruno Momoli 

 

Em um espaço expositivo, vídeos e fotografias sobre uma caminhada feita em 

alguma cidade qualquer. Nas imagens, um sapato que consegue atrair para o seu solado 

uma série de objetos e coisas ordinárias da rua em uma ação arqueológica sobre vestígios 

de nosso tempo.  Em outro espaço expositivo, uma mulher equilibra-se sobre a linha do 

horizonte, sobre o mar em uma praia qualquer, num vai-e-vem contínuo e lento, 

enquanto a mudança das nuvens, atrás dela, revela a passagem do tempo. É um intenso ir 

e vir desafiado pela tarefa de equilibrar-se sobre o fio. No encontro dessas imagens, tem-

se a noção de percurso e movimento. O desafio de ir e vir e a arte como uma plataforma 

para produzir outra maneira de pensar. 

Essas ações são práticas artísticas contemporâneas realizadas por dois diferentes 

artistas, Francis Alÿs e Janine Antoni. A primeira descrição refere-se ao trabalho “Zapatos 

Magnéticos” (1994), de Francis Alÿs, que foi exibido pela primeira vez na Bienal de Havana-

Cuba em 1996. Alÿs é um artista belga que vive e trabalha no México e que tem a ação de 

passeios e percursos urbanos como um papel central em sua atividade. A obra de Alÿs é 

construída pelos seus rastros e é marcada pela contemplação dos locais por onde passa e 

pela exaustão do seu pensamento. Ademais, o é pelo fato de sair andando pelas cidades, 

buscando vestígios do ambiente do qual se ocupa, durante as suas proposições artísticas.  

O segundo é um trabalho de Janine Antoni, uma artista contemporânea e 

professora na Columbia University, em Nova York, cidade onde reside e trabalha. As suas 

propostas estão relacionadas com a longa e ampla tradição das artes visuais em uma 

variedade única de arte performática. O trabalho de Janine articula as questões do 

feminismo com temas das histórias das artes, o corpo e a identidade das mulheres. 

Porém, o seu nome e os seus trabalhos são deixados em uma zona de invisibilidade por 

alguns críticos e curadores. Apresentar esses artistas é uma maneira de prefaciar um 

texto que descreve o movimento de ir e vir feito entre páginas de grupos de pesquisa, site 

do CNPq, troca de e-mails em um exercício arqueológico, buscando encontrar Grupos de 
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Pesquisa interessados na formação de educadores e que tem se aproximado ou feito os 

seus trabalhos nas zonas de interesse da arte, da pedagogia e da mediação cultural.  

As imagens produzidas nesse texto, a partir da breve descrição das práticas de 

Janine Antoni e Francis Alys, é um convite para deslocar o nosso pensamento em relação 

aos dados aqui apresentados a partir de um levantamento sobre grupos de pesquisa. A 

proposta é ir além do entendimento de que tais dados se resumem a um panorama 

quantitativo ou um mapeamento com a finalidade de mostrar os grupos de pesquisa e os 

seus trabalhos. Antes, o que nos interessa é apresentar os desejos que moveram  a busca 

pelos grupos: a vontade de estar juntos e de fazer uma partilha sobre modos de ser e de 

fazer pesquisa; as trocas e a criação de possibilidades de vínculos entre esses grupos e os 

seus trabalhos durante o II Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e 

Pedagogia realizado em junho de 2016 na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

organizado pelo Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia - GPAP e pelo Grupo de Pesquisa 

em Mediação Cultural: contaminações e provocações estéticas - GPeMC.   

O convite feito pelo trabalho dos artistas, no início do texto, ao convocar o nosso 

pensamento a um deslocamento permite compreender o percurso que realizamos 

durante a organização do Simpósio e de que maneiras tal atividade foi ganhando relevo, 

tornando-se, primeiramente, um relato e, agora, ganhando a densidade de um texto para 

integrar os anais do evento. A descrição sobre como essa proposta foi sendo desenhada 

não é feita com a pretensão de ser repassada ou reproduzida, mas, de que formas a 

mobilização de um grupo de pessoas – a comissão de organização do simpósio - em torno 

do desejo de estar juntos com outros grupos permitiu a produção de um pensamento que 

foi alargando as noções já conhecidas e sabidas sobre fazer pesquisa e grupos de 

investigação no campo da educação, como, por exemplo, a utilização de vídeos ao invés 

do texto, o deslocamento do outro a partir da interrogação sobre o seu modo de ser e 

fazer pesquisa em um grupo, a constituição de uma mesa com muitas pessoas narrando 

diferentes maneiras e modos de pensar e fazer pesquisa em educação. 

Assim, este texto é escrito no formato de uma narrativa porque nasce de um 

trabalho realizado por muitas mãos, alimentado por muitos pensamentos e cheio de 

afetos. Com essa singularidade, não é possível cortar as arestas deste trabalho e encaixá-

lo dentro de uma forma específica de escrita acadêmica, pois a sua força irrompe com 

qualquer forma predeterminada e irradia-se pela densidade da informação que 
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apresenta. Assim, assume-se uma escrita narrativa que vai contando o processo que foi 

sendo construído, sem negar ou excluir os erros e os acertos, os pontos frágeis e fortes.  

É uma escrita que inicia com o surgimento de uma ideia, para a qual não sabíamos 

o resultado final, com poucas certezas sobre como realizar, assim como com o desejo de 

fortalecer e potencializar o encontro, a troca e a partilha sobre a formação de educadores 

em arte, pedagogia e mediação cultural. A maneira como o levantamento foi realizado 

não aspira ser metodologia, não de ser uma ou outra forma já conhecida de fazer um 

panorama sobre um determinado assunto. Apenas, mostra o desenho de uma trajetória 

marcada por achados, vestígios, idas e vidas e encontros muitas vezes inesperados. Um 

trabalho que se fez em ato. 

Assim, o que apresentamos é uma lista com os Grupos de Pesquisa que 

conseguimos localizar nessa grande busca.  A opção de fazer uma lista veio com a 

vontade de fugir das formas de ordenação e classificação que estão lado a lado com a 

ideia de enumerar e apresentar um conjunto de informações. Nosso desejo era saber 

para conhecer. Conhecer sem classificar e/ou hierarquizar. Desejo e vontade de conhecer 

outras pessoas, outros grupos e outras maneiras de fazer e ser um grupo de pesquisa e 

que tivessem uma implicação com os temas da pedagogia, da arte, da formação e da 

mediação cultural. O objetivo de conhecer outros grupos de pesquisa e de estar juntos 

foi uma escolha tendo em vista que o tema central do evento era sobre pesquisa, que foi 

desdobrado em torno de mesas de trabalho que abordavam as formas de provocar uma 

pesquisa, os modos de fazer e ser. Para tanto, era preciso ir além de propostas já 

conhecidas de contar sobre como organizar e conduzir um grupo de pesquisa, o que 

interessava era os modos de ser e fazer grupo de pesquisa, de que maneiras cada grupo 

foi encontrando espaços em sua instituição de origem, escolhas teóricas, aproximações 

metodológicas, que redes eram estabelecidas. O interesse estava nos saberes da 

experiência de ser um grupo de pesquisa e não sobre o quê e como fazer. Eram esses 

interesses que mobilizavam o nosso pensamento e as nossas ideias. 

A lista começou a ser feita a partir de alguns nomes que foram aparecendo 

durante uma reunião em março de 2016. Os nomes foram sendo lembrados pelas suas 

participações no primeiro simpósio realizado em 2015. Era uma lista pequena. Mas, já 
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sabíamos por onde começar e caminhos trilhar6. A partir do pequeno exercício, foi 

formada uma equipe de trabalho: Rita Demarchi, Fábio Wosniak, Ronaldo Oliveira, Estela 

Bonci e Daniel Momoli. Uma equipe que já surgia com o desafio de realizar um trabalho 

coletivo à distância: Rita e Estela são de São Paulo; Fábio é de Florianópolis; Ronaldo, de 

Londrina e Daniel reside em Porto Alegre. Cada um em um ponto do país – esta é uma 

característica forte do GPAP que possui participantes de vários estados do país e mantém 

um trabalho ativo há quatro anos, utilizando diferentes formas de integração e 

articulação para a realização de suas pesquisas.  

A solução foi um trabalho compartilhado via arquivo no Google Docs. Um 

documento contendo uma pequena ficha para cada Grupo de Pesquisa com informações 

sobre o nome do grupo, líder e vice-líder, e-mail, site, link do diretório de pesquisa e 

descrição. O arquivo ficou composto por 43 Grupos de Pesquisa registrados pelo 

levantamento. Assim, o quadro geral de grupos ficou constituindo pelo seguinte 

conjunto: 

ALLE- Alfabetização, Leitura e Escrita;  
Arte e formação de educadores;  
Arte, Educação e Formação Continuada;  
Artes da Cena Contemporânea: corporeidade, educação e política;  
ARTEVERSA- Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência;  
CIEBA-Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes; 
Cognição e Subjetividade;  
Criatividade e inovação na arte, na ciência e no cotidiano;  
Cultura Visual e Educação;  
Diálogos de inquietudes;  
Dimensões contemporâneas de arte na Educação Básica;  
EDUCATECNOARTE - Grupo de Pesquisa em Arte e Cultura na Educação Tecnológica; 
Entre-Paisagens;  
Estudos Culturais em Educação e Arte;  
Estudos e pesquisas sobre políticas curriculares para o ensino de arte na educação básica;  
Formação básica e continuada de professores;  
Formação de profissionais da educação e práticas educativas;  
Formação Inicial e Continuada De Educadores Em Arte: Marcas E Perspectivas Dos Saberes E 
Fazeres Docentes;  
GEARTE- Grupo de Pesquisa em Educação e Arte; Arte, Educação e Sociedade;  
GEFAI - Grupo de Estudo em Formação de Professores, Arte e Inclusão;  
GEMAM - Grupo de Estudos Musicais da Amazônia;  
GEPAEC- Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura; 
GEPECS - Cultura e Subjetividade na Educação em Ciências;  
GEPEFE-FEUSP- Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação do Educador;  
GIAPE-Grupo de Pesquisa sobre Infância, Arte, Práticas Educativas e Psicossociais;  
GIIP - Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências entre Arte, Ciência e 
Tecnologia;  
GPAP– Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia;  

                                                        
6
 Neste texto, registro o agradecimento e a parceria de Rita Demarchi, Fábio Wosniak, Ronaldo Oliveira e Estela Bonci 

que acompanharam e contribuíram no trabalho realizado. 
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GPEMC– Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: contaminações e provocações estéticas;  
GPIHMAE- Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Imagem, História e Memória, Mediação, Arte e 
Educação; 
GREAS - Grupo de estudio sobre Ecoformacionartística y Sociedad;  
Grupo de estudo e pesquisa em Formação de Educadores e Políticas Públicas;  
Grupo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Arte e Educação;  
Grupo Tecendo - Educação Ambiental e Estudos Culturais;  
LabCine - Laboratório de Artes Cinemáticas;  
LABORARTE- Laboratório de Estudos sobre Arte, Corpo e Educação;  
MediaLab - Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas;  
Modernidade, Cultura(s) e Escola(s) na cidade de São Paulo nos séculos XIX e XX;  
NEVIDA- Núcleo De Estudos Em Educação, Violência, Infância, Diversidade E Arte;  
NUPAE- Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação;  
"O tempo não é mais forte" – Programa Educativo Bienal de Cuencas;  
Políticas e Práticas de Educação Básica e de Formação de Professores;  
Transviações: Visualidade e Educação. 

Quadro 1: Grupos de Pesquisa. 
Fonte: Arquivos II Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia 

 

 A pesquisa iniciou com uma busca no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ. 

Primeiro, foi feita uma busca pelo nome dos grupos, utilizando os seguintes descritores 

na ferramenta de consulta: educação e arte; arte-educação; arte/educação; ensino de 

arte; formação arte; formação de docentes em arte. Nem todos os descritores 

apontavam grupos cadastrados, então, foi realizada uma segunda busca por nome das 

linhas de pesquisa; seguido de uma terceira busca feita a partir do nome do líder e, por 

último, pelo nome de pesquisadores (pois, alguns grupos não apareceram nas buscas, 

mas, devido à proximidade com o GPAP e o GPeMC, conhecíamos os trabalhos 

realizados).  

Outra decisão importante foi o convite de participação a grupos de pesquisa dos 

convidados do primeiro Simpósio Internacional realizado em 2015. Como haviam 

convidados de outros países como França, Portugal, Chile e Peru, além de convidados 

nacionais, foram feitos convites via e-mail, com solicitação de informações – referente 

aos mesmos itens dos grupos pesquisados via Diretório CNPq.  

 A partir desse levantamento, percebemos, inicialmente, que os grupos de 

pesquisa que vêm realizando as suas atividades com aproximações em torno de temas 

como a arte, a pedagogia e a mediação estão em várias partes do país. Embora eles 

prevaleçam na região sudeste e, mais precisamente, no estado de São Paulo. São 22 

grupos que estão em São Paulo; três grupos no Rio Grande do Sul; quatro grupos em 

Santa Catarina; dois grupos em Goiás; dois grupos no Paraná; dois grupos em Minas 

Gerais; dois grupos no Pará; dois grupos no Rio de Janeiro; um grupo no Distrito Federal, 
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além dos grupos internacionais: França, Portugal e Equador. Quanto às instituições 

também há uma pluralidade conforme o quadro 1. Cabe destacar que prevalecem os 

grupos vinculados às instituições públicas e, em sua maioria, vinculados às atividades do 

ensino superior e em cursos de Pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado. 

Compete ainda salientar a presença de um grupo ligado à educação básica e um grupo 

ligado ao ensino médio técnico-profissional. 

 

UDESC – SC; UNICAMP – SP; UFG – GO; USP – SP; UNESP – SP; UNIVILLE – SC; UFSM – RS; UFRGS – 
RS; PUC-SP; MACKENZIE –SP; UFJF - MG (Col. Aplicação); UEL – PR; UFPA-PA; UNESPAR –PR; UFPE-
PE; UnB – DF; UERJ – RJ; UFV – MG; IFSC – SC; UEP – PA; UFRJ –RJ; UCSC – SP; Fundação Carlos 
Chagas – SP; UFSC – SC; ATELIÊ BINÁH – SP; CEAQ, Paris V – Paris (França); Bienal de Cuencas – 
Equador; Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes. 

Quadro 2: Instituições de vinculação do Grupo de Pesquisa. 
    Fonte: Arquivos II Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia  

 

 É importante destacar que, no levantamento feito, percebemos grupos que 

possuem mais de uma década como o GEARTE (UFRGS), LABORARTE (UNICAMP), NUPAE 

(UNIVILLE), GEPEFE (USP), GEPAEC (UFSM). Mas, ao mesmo tempo, há um número 

considerável de grupos novos que surgiram há menos de cinco anos e em diferentes 

locais como os Institutos Federais, os colégios de aplicação, as universidades criadas nos 

últimos tempos. Além disso, esses grupos criados recentemente fazem-se em uma zona 

interdisciplinar, articulando diferentes áreas de conhecimento, produzindo outro modo 

de ser e fazer pesquisa em um coletivo.  

Talvez esses aspectos tenham sido os pontos de maior relevo durante o encontro, 

principalmente pela disposição à conversa entre aqueles que há mais de uma década 

estão em atividade e o que fazem os seus primeiros passos. Uma partilha de diferentes 

pensamentos e abordagens foi sendo feita sem qualquer tipo de hierarquização ou 

classificação. Apenas o diálogo e a conversa feita a partir do encontro e a disposição de 

estar junto para aprender com outros modos de ser e de fazer-se entre os grupos 

presentes. 

Grupo de Pesquisa Representante Presente  

1. Entre Paisagens (UDESC) Jociele Lampert/ 
Elaine Schmidlin 

Representadas por Elaine 
Schmidlin e Fábio Wosniak 

   

2. LABORARTE (UNICAMP) Marcia Strazzacappa 
Hernandez/ Eliana Ayoub 

Marcia Strazzacappa 
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3. NEVIDA (UFG) Anna Rita Ferreira de Araújo Anna Rita Ferreira de Araújo 
   

4. Grupo Multidisciplinar de 
Estudo e Pesquisa em Arte e 
Educação (USP) 

Sumaya Mattar/ 
Alberto Roiphe Bruno 

Alberto Roiphe Bruno 

   

5. GPIHMAE (UNESP) Rita Luciana Berti Bredariolli / 
Rejane Galvão Coutinho 

Representadas pelo Sidiney 
Peterson de Lima 

   

6. NUPAE (UNIVILLE) 
Silvia Pillotto/ Jane Voigt Silvia Pillotto 

   

7. GPeMC – (MACKENZIE) 
Mirian Celeste Martins 

Representada por 
Rita Demarchi 

   

8. GPAP – (MACKENZIE) 
Mirian Celeste Martins 

Representada por Francione 
Oliveira 

   

9. ARTEVERSA 
(UFRGS) Luciana G. Loponte  

Representada por 
Carmen Capra 

   

10. GEPECS - Cultura e 
Subjetividade na Educação 
em Ciências (UFPA) 

Silvia Chaves/ 
José M. Alves 

Não teve representante no 
simpósio 

   

11. Arte, Educação e 
Formação Continuada 
(UNESPAR) 

Guaraci da Silva L. Martins/ 
Sonia Vasconcellos 

Representadas por Mauren 
Teuber 

   

12. EDUCATECNOARTE 
(IFSC) 

Eduardo Silveira/ 
Amauri Araujo Antunes 

Amauri Araujo Antunes 

   

13. GIAPE (UFSCAR) Lucia Lombardi/ 
Luciane Barbosa 

Lucia Lombardi 

   

14. Grupo TECENDO 
(UFSC) Leandro Belinaso Guimarães 

Representado por Juliana 
Pereira 

   

15. MediaLab 
(UFG) 

Cleomar Rocha/  
Rosangella Leote 

Representadas por Lilian 
Amaral 

   

16. Laboratório de Artes 
Cinemáticas – LabCine 
(MACKENZIE) 

Jane Mary Pereira de Almeida 
Representada por 

Vic Von Poser 

   

17. Diálogos de inquietudes 
ATELIÊ BINÁH Stela Barbieri Stela Barbieri 

   

18. Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Formação 
(MACKENZIE) 

Maria de Fátima Ramos de 
Andrade 

Não teve representante no 
simpósio 
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19. Observatório de 
Educação Patrimonial – OEP Silvia García Ceballos Silvia García Ceballos 

Grupos presentes por meio do vídeo-pôster 

20. GEARTE (UFRGS) Analice Dutra Pillar / 
Maria Helena Rossi 

---- 

   

21. CIEBA Centro de 
Investigação e de Estudos 
em Belas-Artes 
(Univ.Lisboa) 

Fernando António Baptista 
Pereira/ João Paulo Queiroz 

---- 

   

22. GREAS Groupe de 
Recherche sur 
Eco-Formation Artistique et 
Société (CEAQ, Paris V) 

Apolline Torregrosa/ Roberto 
Falcon 

---- 

Quadro 3: Grupos de Pesquisa participantes e seus representantes. 

 A imagem da artista Janine Antoni equilibrando-se sobre a linha de horizonte em 

dias sucessivos, no desafio de equilibrar-se no desequilíbrio, e a arqueologia feita por 

Francis Alÿs podem ser uma boa metáfora para pensar os modos de ser e de fazer grupos 

de pesquisa e a pluralidade de formas encontradas por esses grupos no desafio de fazer e 

refazer-se em seus processos e suas práticas de investigação e que não cabem em uma 

página de um Diretório de grupos de pesquisa ou um site, ou em um levantamento como 

este. Na verdade, eles transbordam quando reunidos com outros grupos pela intensidade 

com que cada um trabalha no desdobramento de suas atividades e na realização de suas 

propostas. O que fica a partir desses dados e desse primeiro encontro dos grupos de 

pesquisa é a vontade de fazer outros encontros e novas partilhas entre os grupos pela 

força que há quando nos colocamos em disponibilidade para o diálogo e a conversa com 

os outros. 
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Uma narrativa sobre modos de fazer/ser grupos de pesquisa 

 

Sidiney Peterson F. de Lima 

 
 

PESQUISA 
pes·qui·sa 
sf 1 Ato ou efeito de pesquisar; 2 Série de atividades dedicadas a novas 
descobertas, abrangendo todas as áreas de conhecimento; 
3 Investigação detalhada; 4 Conjunto de exames de laboratório.7  

 

 

Acima trago os conceitos de ‘pesquisa’ encontrados em um determinado 

dicionário. Gosto sempre de buscar os significados das palavras. Gosto de, como aprendi 

com Manoel de Barros, ‘escovar as palavras’, comparando entre o que dizem os 

estudiosos da língua portuguesa e os diferentes sentidos e significados que as palavras 

podem assumir em nossas vidas. 

Mas, como pesquisamos em grupo? Como se formam esses grupos? Como 

convivem juntos? O que se constrói em Arte e em Educação, coletivamente? Esses 

questionamentos orientaram o desenhar da mesa denominada: Modos de fazer/ser 

Grupos de Pesquisa, que integrou a programação do II Simpósio Internacional de 

Formação de Educadores em Arte e Pedagogia8 que, nesta edição, teve ‘PESQUISA’ como 

temática principal.  

Vinte e um Grupos de Pesquisas, nacionais e internacionais, foram apresentados 

via power point ou por vídeo, produzido antecipadamente. Uma forma de nos 

aproximarmos de todos os GP, dos interesses de GP e das metodologias e leituras 

realizadas.  

Como havia muitos Grupos de Pesquisa, a apresentação foi organizada de forma 

que cada rodada contava com seis GP. O público presente assistia aos vídeos de cada GP 

e, logo em seguida, a profa. Dra. Sônia Tramujas Vasconcellos (UNESPAR) trouxe uma 

                                                        
7
 PESQUISA. In: Dicionário Michaelis. São Paulo: Melhoramentos, 2012. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=pesquisa>. Acesso 
em 30 de junho de 2016.  
8
 O II Simpósio Internacional de Formação de Educadores em Arte e Pedagogia, aconteceu entre os dias 08 e 10 de 

junho de 2016 na Universidade Presbiteriana Mackenzie e é organizado pelos Grupos de Pesquisa: Arte na Pedagogia 
(GPAP) e Mediação Cultural e Contaminações Culturais  (GPeMC), ambos coordenados pela professora Mirian Celeste 
Martins.  
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questão que era discutida por todos os integrantes dos grupos. De forma dinâmica os 

debates ocorreram a partir de diferentes questionamentos. 

Após a apresentação de discussão ‘entregrupos’, o público foi convidado a 

participar dos debates. Aspecto de muita relevância, pois, estavam presentes professores 

e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que a partir de perguntas e discussões que 

enriqueceram o encontro.  

 
Figura 1. Geografia de encontros. Mayana Redin (2010-2011) 

 

LABORARTE (UNICAMP): GEARTE (UFRGS):GMEPAE (ECA/USP):GPeMC (UPM): Entre 

Paisagens (UDESC):GPIHMAE (IA-UNESP): NUPAE (UDESC): GPAP (UPM): GIAPE (UFSCAR): 

CIEBA (Univ. Lisboa): ArteVersa (UFRGS): GAEFO (UFPA): GEPECS (UFPA): MEDIALAB 

(UFG): OEPE (Espanha): GREAS (CEAQ/ PARIS): NEVIDA (UFG): EDUCATECNOARTE (IFSC): 

LABCINE (UPM);BINAH: TECENDO:::: 

Encontros: Diálogos: Partilhas: Mapeamento: Territórios: Mar: Palavras: Fios: 

Pessoas: Pesquisas: Deslocamentos: Experiências: Coletividade: Porosidade: Curiosidade: 

Educação: Vida: Cultivo: Mapas: Caminhos: Existências: Resistências: Afetos....:::: 

Não posso, nessa breve narrativa, trazer conclusões sobre este momento do II 

Simpósio Internacional, pois esvaziaria a potencialidade das reverberações desses 

debates, desses encontros com o que conhecemos de pesquisa em grupo, mas também 

de tudo que é/foi novidade para tantos presentes.... Esvaziaria a própria proposta da 

mesa: Ser... somos no aqui e agora. Já não somos os mesmos desde aquele Encontro.  
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Sem conclusões, mas com uma imagem, que pode se desdobrar em muitas. A de 

uma aranha inquieta a movimentar-se por teias que vão meticulosamente sendo tecidas, 

como aquela que protagoniza o conto A infinita fiandeira (Em O Fio das Missangas, 2009), 

de Mia Couto.  

A aranha, aquela aranha, era tão única: não parava de fazer teias! Fazia 
as teias de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão: ela 
as fazia, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo. 
Contudo, sempre inacabava as suas obras. Ao fio e ao cabo, ela já 
amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no rebrilho das 
manhãs. (...) Todo o bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais 
funções: lençol de núpcias, armadilha de caçador. Todos sabem, menos a 
nossa aranhinha, em suas distraiçoeiras funções. (...) Tecia e retecia o 
fio, entrelaçava e reentrelaçava mais e mais teia. Sem nunca fazer 
morada em nenhuma. Recusava a utilitária vocação da sua espécie. - 
Não faço teias por instinto. - Então, faz por quê?  Faço por arte. 
 

Mia Couto. A infinita fiandeira, 2009, p. 
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Modos de fazer/pensar pesquisa: considerações 

 

Rejane Galvão Coutinho  

 

Esta mesa parte de um pressuposto alinhado com a contemporaneidade: para 

pensar/fazer Arte ou pensar/fazer Educação é preciso adentrar modos diversos de 

fazer/pensar Pesquisa. Este é o mote que coloca em linha direta estes campos de 

conhecimento e ação ao convidar para o debate uma educadora que desenvolve 

pesquisas sobre ensinar arte no campo da educação, Rosa Iavelberg e um 

artista/educador que desenvolve pesquisas baseadas em arte, Ricardo Marin. 

Mas antes, vale a pena provocar nossa capacidade de reflexão e indagar que: se 

sabemos que Arte e Educação são campos estritamente relacionados com procedimentos 

de pesquisa, por que precisamos parar para pensar sobre essas relações? 

Podemos arriscar algumas considerações.  

Primeiramente é bom lembrar que no âmbito acadêmico os campos da Arte e da 

Educação foram buscar de empréstimo modelos de pesquisa de campos cientificistas, 

modelos carregados de pressupostos positivistas que se engendram nos modos de fazer e 

pensar pesquisa. Com o tempo, percebemos que estes modos não dão conta da 

complexidade das questões na contemporaneidade. Por outro lado, esta complexidade 

torna-se ainda maior quando pensamos nos campos da Arte e da Educação de forma 

inter-relacionada. 

Hoje, no campo da Arte/educação se formulam novas questões que demandam 

metodologias de investigação inter-relacionadas. São novos problemas epistemológicos, 

discursivos e avaliativos que demandam também que se olhe para o campo da pesquisa 

com olhos mais atentos aos deslocamentos e disponíveis para os enfrentamentos 

necessários.  

Talvez seja necessário um olhar mais atencioso aos meandros da poesia da pesquisa. 

Talvez necessitemos também de um pesquisador mais poeta que se lance na 

aventura da pesquisa aberto às descobertas.  

De toda forma, estamos buscando modos de fazer/pensar pesquisa que sejam 

coerentes com nossos objetos e em sintonia com nossas práticas artísticas e educacionais. 
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Las teorías educativas también se hacen com imágenes: pesquisa baseada 
em artes visuais 

 

Ricardo Marín-Viadel 

 

Resumo: Este artigo tem como intuito apresentar as propostas, os projetos e os debates relacionados com 
as Metodologias Artísticas de Investigação e a Pesquisa Baseada em Artes. Nosso enfoque será dado 
principalmente no território das artes visuais: arquitetura, pintura, desenho, vídeo, cinema, etc., mas 
sobretudo no meio fotográfico. Para demonstrar nosso recorte metodológico iremos centrar-nos em dois 
contextos: o académico e nos museus de arte. Para uma melhor compreensão de nossa abordagem serão 
inseridas imagens que ilucidarão como as metodologias mencionadas acimas são essenciais. 
 

Palavras-chave: Teorias Educativas. Imagens. Metodologias Artísticas de Investigação. Pesquisa Baseada em 
Artes. A/r/tografía  

 
 

  
Introducción 

 
El propósito de este artigo es presentar las propuestas, los proyectos y los debates 

en el territorio de las Metodologías Artísticas de Investigación y en el de las Metodologías 

de Investigación Educativa basadas en las Artes Visuales, que estamos desarrollando, 

actualmente, en la Universidad de Granada (España), principalmente en relación con el 

Master Interuniversitario de Artes Visuales y Educación (http://artes-visuales.org/ ) y con 

el Programa Oficial Interuniversitario de Doctorado en Artes y Educación 

(http://doctorados.ugr.es/arteducacion/). 

Nosotros comenzamos a trabajar en este territorio metodológico de una forma 

clara y explícita en 2005 con la publicación del libro Metodologías de investigación en 

Educación Artística (Marín-Viadel, 2005). Durante los últimos diez años, hemos podido 

elaborar algunas ideas y conceptos de una forma más clara y más exacta, y sobre todo, a 

través de las tesis de máster y de las tesis de doctorado que ha hecho nuestro alumnado, 

hemos podido llegar a algunos resultados interesantes, que evidencian los logros y las 

posibilidades que abren estas nuevas maneras de hacer investigación en Arte Educação, 

en artes visuales, en educación y, en general, en ciencias humanas y sociales. 

Nuestro trabajo se desarrolla principalmente en el territorio de las artes visuales: 

arquitectura, pintura, dibujo, vídeo, cómic, cine, etc. Sobre todo, trabajamos con 

fotografía por dos razones: porque es el medio más dominante, porque en el campo 
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académico (universidades, revistas de investigación, libros, etc.) aunque el trabajo haya 

sido una performance o una escultura, al final para publicarlo hay que fotografiarlo. 

 

Español Português Inglés 

Educación Artística Arte Educação Art Education 

Investigación Basada en Arte Pesquisa Baseada em Arte Art Based Research 

Investigación Artística Pesquisa Artística Artistic Research 

Metodologías de Investigación 
Educativa Basadas en Artes Visuales 

Metodologias de Pesquisa 
Educativa Baseadas em Artes 

Visuais 

Visual Arts Based Educational 
Research Methodologies 

A/r/tografía A/r/tografia A/r/tography 

Tabla 1. Equivalencia del uso de la terminología en las tres lenguas. 

 
En esta descripción de nuestras propuestas, me centraré en dos contextos: el 

académico y el de los museos de arte. 
 

 
1. El territorio ACADÉMICO. 

Nuestras dos principales convicciones sobre las Metodologías de Investigación 

Basadas en Arte son: configuran un territorio nuevo y específico, y desde este territorio 

pueden alcanzarse toda la complejidad y toda la complejidad de cualquier teoría 

educativa.  

¿Cuál es el territorio de la Investigación Artística o de la Investigación Basada en 

Arte? Para que una investigación pueda considerarse dentro del territorio de la 

Investigación Artística o de la Investigación Basada en Arte, NO es necesario que el tema 

o problema de investigación sea un problema artístico. El problema de la violencia escolar 

o el problema del fracaso escolar, que no son temas artísticos, pueden ser investigados a 

través de Metodologías Artísticas de Investigación, o de Metodologías de Investigación 

Basadas en Arte. Por otro lado, NO es suficiente que el tema de la investigación esté 

relacionado con el arte o con la Educación Artística, muchos temas y problemas del arte y 

de la Educación Artística puede investigarse sin necesidad usar de Metodologías Artísticas 

de Investigación, o de Metodologías de Investigación Basadas en Arte. Por consiguiente, 

desde mi punto de vista, para que una investigación pueda considerarse una 
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Investigación Artística o una Investigación Basada en Arte es necesario cumplir al menos 

una de las tres condiciones siguientes: 

(a) o bien en la toma de datos y en la elaboración e interpretación de los datos se 

usa sistemática y prioritariamente alguna especialidad artística (por ejemplo, 

dibujo, fotografía, música, performance, pintura, video, etc.); 

(b) o bien los hallazgos y conclusiones fundamentales se expresan en alguna 

especialidad artística (por ejemplo, texto literario, poema, teatro, danza, cine, 

cómic, escultura, cerámica, etc.). 

(c) o bien, la forma general de organizar la investigación es una ‘forma artística’, es 

decir corresponde al modo característico de desenvolverse un proyecto 

artístico profesional, en el que las cualidades estéticas y poéticas son 

imprescindibles y prioritarias. Por ejemplo, el problema de la identidad (ya sea 

personal, comunitaria o social), que es un tema preponderante en las últimas 

décadas, ha sido tratado por la sociología, la psicología, la antropología, las 

ciencias políticas y también por el mundo artístico. El manual The Sage 

handbook of identities [El manual Sage sobre identidades] editado por 

Margaret Wetherell, y Chandra Talpade Mohanty (2010) es una magnífica 

contribución interdisciplinar al tema, pero no pertenece al mundo artístico; 

mientras que las obras fotográficas de Cindy Sherman y los relatos y 

fotografías de Shopie Calle son magníficos ejemplos de la ‘forma artística’ de 

abordar el tema de la identidad (Sherman y  Galassi, c. 2003; Calle, 2016). 

 

La Investigación Artística y la Investigación Basada en Arte son territorios 

intermedios entre la creación artística y la investigación científica. No son una mera 

transposición simple y directa de la creación artística a la investigación. No se trata 

únicamente de un cambio de denominación: lo que hasta ahora llamábamos creación 

artística, ahora lo vamos a llamar investigación artística, y ya está. Las Metodologías Artísticas 

de Investigación y las Metodologías de Investigación Basadas en Arte son un territorio 

intermedio, híbrido y mestizo. Son una simbiosis coherente entre la creación artística y la 

investigación científica, que tiene cualidades y características de ambos territorios. 

La característica más evidente que conecta la Investigación Artística y la 

Investigación Basada en Arte con el territorio de la creación artística es que usan 
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sistemáticamente imágenes visuales, no solo como datos de la investigación, sino 

también para establecer comparaciones, para organizar argumentos, para proponer 

explicaciones, y, sobre todo, para establecer conclusiones. Desde mi punto de vista, una 

Investigación Artística o una Investigación Basada en Artes, tienen necesariamente que 

presentar conclusiones visuales (o musicales, o teatrales).  La contribución más 

importante de estas investigaciones son las nuevas imágenes visuales (o las nuevas 

músicas o danzas) que se presentan como conclusiones de la investigación. 

La conexión con el mundo de la investigación académica se manifiesta en la claridad 

y sistematización con la que se describen y justifican el tema, los objetivos, los procesos y 

los procedimientos, así como la coherencia de las conclusiones a las que se ha llegado. 

Por ejemplo, uno de los elementos más claramente definitorios de un informe de 

investigación académica es el uso de citas. En un artículo de investigación o en una tesis 

de maestría o de doctorado se tiene que distinguir con total claridad, el texto escrito por 

el investigador o investigadora, de los textos que han escrito otras personas y que 

incluimos en el informe de investigación junto a nuestras palabras. Hay una multitud de 

normas muy estrictas sobre la longitud que puede tener una cita, cómo hay que usar 

artificios tipográficos para diferenciarlas claramente, comillas, letra cursiva, márgenes, 

etc. Normas semejantes deben aplicarse a las imágenes visuales en Investigación Artística 

y en Investigación Basada en Arte. Cualquier imagen que aparezca en nuestro informe de 

investigación cuyo autor o autora no somos nosotros mismos o las personas que han 

participado en la investigación (por ejemplo, los dibujos o las fotografías que han hecho 

nuestros alumnos), necesariamente es una Cita Visual, y hay que señalarla explícitamente 

como tal. El uso de las Cita Visuales (o sonoras y musicales) es un rasgo distintivo y 

sintomático de los elementos procedentes del territorio de la investigación científica que 

aparecen en Investigación Artística y en Investigación Basada en Arte. Pero en el caso de 

las Citas Visuales es posible no solo reproducirla literalmente, sino también usar 

paráfrasis visuales o versiones (Figura 1). 
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En esta búsqueda de las zonas de confluencia entre el territorio de la creación 

artística y el de la investigación científica, una de las estrategias de trabajo que se ha 

mostrado más eficaz, es la de establecer paralelismos entre las normas y criterios que ya 

están perfectamente asentadas para los textos escritos en la investigación en ciencias 

humanas y sociales, y las normas y criterios que deberían establecerse cuando usamos 

imágenes visuales. 

En esta línea de desarrollo metodológico, junto a mi colega Joaquín Roldán, 

publiqué (Marín-Viadel y Roldán, 2013), un trabajo en el que pudimos demostrar que 

todos los epígrafes que debe tener un artículo de una revista de investigación, tal y como 

establecen las normas de la American Psychological Association [Asociación de Psicología 

Americana] (APA, 2010) que es una de las normativas de publicación de artículos 

científicos más utilizadas en ciencias humanas y sociales, pueden resolverse con imágenes 

visuales. De esta manera, los diez epígrafes de la estructura ‘clásica’ de un artículo de 

investigación se transformaban en: título visual, retrato o autorretrato del autor o autora, 

resumen visual, imágenes visuales clave, introducción visual, descripción visual del 

método, resultados visuales, discusión visual de los resultados, referencias escritas y 
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visuales, y, por último, apéndices visuales. Para cada uno de estos epígrafes pudimos 

encontrar magníficos ejemplos visuales que habían sido publicados en una amplia 

variedad de disciplinas: antropología visual, psicología, artes visuales y educación 

artística. Más interesante todavía, fue descubrir que, a pesar de que las normas de 

publicación de la APA, están pensadas para enfoques metodológicos cuantitativos en los 

que predomina el uso de datos números y su correspondientes análisis estadístico para 

probar la hipótesis de investigación, se establecían seis reglas estilísticas básicas para la 

escritura del texto. Estas reglas estilísticas o criterios estéticos para la redacción de un 

artículo de investigación son: continuidad, suavidad y economía de expresión, tono, 

precisión y claridad (American Psychological Association, 2010: 65-70). En la segunda 

parte de nuestro trabajo buscamos ejemplos visuales para comprobar que estos criterios 

estilísticos podrían también ser de gran utilidad para seleccionar las imágenes visuales 

que forman parte de una Investigación Artística o de una Investigación Basada en Arte 

(<http://www.academia.edu/4900309/>). 

En esta misma línea de trabajo, pienso que es fructífero realizar extrapolaciones 

desde los instrumentos y técnicas de investigación que ya son conocidos en la 

investigación educativa (por ejemplo estudios de caso, observación participante, media 

aritmética, etc.) para descubrir cuáles podrían ser sus equivalentes visuales: Estudio 

Visual de Caso, Observación Visual Participante, Media Visual, etc. De este modo, resulta 

más fácil deducir cuáles  deberían ser las imágenes que debemos buscar en una 

Investigación Artística o una Investigación Basada en Arte. 

 

2. El territorio de los museos de Arte Contemporáneo: Arte para Aprender.  
 

Uno de los enfoques metodológicos más atractivos en la Investigación Artística y 

en la Investigación Basada en Arte es la a/r/tografía, acróstico en inglés de ‘artist’ 

[artista]+’researcher’ [investigador]+’teacher’ [profesor], que ha desollado Rita Irwin, 

junto a otros colegas de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá. 

(<http://artography.edcp.educ.ubc.ca/>). En Granada desarrollamos, desde hace cuatro 

años, un proyecto de A/r/tografía Visual en el Museo ‘CajaGranada’ que lleva por título 

“Arte para Aprender" y que es el resultado de la colaboración institucional entre el Museo 

y la Universidad de Granada (<http://www.arteparaaprender.org>). 
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Un proyecto de A/r/tografía Visual es a la vez un proyecto artístico, un proyecto 

educativo y un proyecto de investigación. Para la A/r/tografía estos tres objetivos no son 

fases sucesivas (primero se hace arte, a continuación, se desarrolla una actividad 

educativa, y por último una investigación para explicar lo que ha sucedido), sino que se 

trata de desarrollar las tres dimensiones simultánea y coordinadamente. El objetivo 

artístico del proyecto ‘Arte para Aprender’ es crear una instalación con obras de arte 

contemporáneo en diálogo con las imágenes e intervenciones que los espectadores crean 

a partir de esas obras de arte. El objetivo educativo es que los espectadores aprenden a 

interactuar artísticamente con las obras de arte originales, produciendo nuevas imágenes 

visuales. La coherencia artística y estética entre las intervenciones realizadas por los 

visitantes y las obras de arte es un requisito esencial para un verdadero diálogo visual. Las 

sucesivas imágenes e intervenciones de los espectadores transformarán gradualmente la 

atmósfera general del espacio de exposición, así como la propia presencia de las obras de 

arte originales. Los objetivos de investigación son hacer preguntas tanto sobre cuestiones 

artísticas, como sobre retos educativos, y sobre estrategias metodológicas. ¿Cómo crear 

obras de arte cuyo objetivo principal es enseñar arte? ¿Cómo pueden los procesos de 

aprendizaje analizar críticamente el discurso político de los museos de arte? ¿Cómo el 

aprendizaje artístico puede transformar el museo?  

El museo de CajaGranada se organizó en 2009 con un magnífico edificio del 

arquitecto Alberto Campo Baeza. La colección de arte había sido recopilada desde hacía 

varias décadas y  se compone de pinturas, esculturas y grabados de artistas del siglo XIX y 

XX, la mayoría españoles, aunque hay algunas obras de artistas importantes en la escena 

internacional. Actualmente, una selección de las obras se presenta en exposición 

permanente en el primer piso del edificio. El proyecto “Arte para Aprender" consiste en la 

organización de una exposición temporal cada año, de un mes y medio de duración 

aproximadamente, para la que se seleccionan unas pocas obras de arte contemporáneo, 

unas diez aproximadamente, casi siempre de reducidas dimensiones, que se instala en las 

salas que preceden a la exposición permanente. La principal característica de esta 

exposición es su enfoque educativo. Su rasgo distintivo es que se solicita a cada visitante (en 

su mayoría escolares de la ciudad de Granada), que una vez observada cada obra de arte, 

tiene que producir una respuesta visual a esa obra, ya sea un dibujo o una fotografía, o 

cualquier otro tipo de intervención. Lo más decisivo es que la imagen visual que cada 
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visitante ha creado se incorpora a las paredes del museo, a modo de una instalación que 

cubre completamente las paredes, y a veces también, el suelo de las salas del museo.  

El proyecto “Arte para Aprender" establece toda una trama de diálogos y 

conversaciones entre las instituciones (universidad y museo), las obras de arte 

contemporáneo y la comunidad educativa (profesorado y alumnado), buscando que los 

resultados sean eminentemente visuales. Desde la selección inicial de las obras hasta la 

elaboración de las propuestas finales, el conjunto del proceso es una tarea colectiva en la que 

participan artistas, responsables del museo, alumnado universitario y profesores de 

educación primaria y secundaria. 

En la Figura 2, a partir de una pequeña serigrafía de Roy Lichtenstein se ha ido 

tejiendo una tupida trama de hilos de lana de los mismos colores que aparecen en la 

obra, y que ha expandido la explosión que el artista representó en su obra.   
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En la Figura 3, puede apreciarse como se pone especial cuidado en las conexiones 

visuales que se establecen entre las diferentes intervenciones. En este caso es el color, el 

preponderante color rojo, el hilo conductor que vincula las obras de Lichtenstein y de 

Antoni Tàpies. Alrededor de la serigirafía de Tàpies el público ha ido dejando sus propias 

marcas y huellas usando una pasta de modelar de color rojo.  
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  En las Figuras 4, 5 y 6, se describe la intervención alrededor de la serigrafía del pintor 

español Antonio Saura. Los espectadores tenían a su disposición piedrecitas de pequeño 

tamaño, una hoja de papel, trozos de lana de color negro y amarillo, y una reducida gama de 

lápices de colores, acorde con los usados por Antonio Saura. A partir de la piedrecita habría 

que desarrollar un rostro humano. Para mantener unidos el papel, la piedras y los trozos de 

lana, en lugar de pegarlos con algún pegamento, se introducían en una pequeña bolsa de 

plástico transparente que se pasaba por un máquina para envasar al vacío de uso doméstico. 

El volumen de la piedra producía en el envoltorio de plástico brillos y reflejos inesperados, 

que concordaban con el gesto gráfico de Antonio Saura en su pintura. 

En todas estas intervenciones, no solo interesa el proceso, sino también resultado 

final. Las sucesivas intervenciones de los miles de visitantes a la exposición van creando 

una acumulación colectiva que tiene que resonar adecuadamente con las obras originales 

que han sido el punto de partida del proyecto.  
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Legendas das Figuras 

Figura 1. Título Visual. Autor. (2016). Atenção novas metodologias de pesquisa! Metodologias de 
Pesquisa baseadas em Arte, MPBA. Metodologias Artísticas de Pesquisa, MAP. Parafraseie Visual 
(Rodchenko, 1924) 

Figura 2. Autor. (2016). A partir de Lichtenstein. Lana. Fotoensayo descriptivo compuesto por 
cinco fotografías digitales del autor, con una Cita Visual Indirecta (Lichtenstein, 1967). 

Figura 3. Autor. (2016). A partir de Tàpies. Rojo. Fotoensayo descriptivo compuesto por tres 
fotografías digitales del autor, con una Cita Visual Indirecta (Tàpies, s.f.). 

Figura 4. Autor. (2016). A partir de Saura. Instalación 1. Fotoensayo descriptivo compuesto por dos 
fotografías digitales del autor, con una Cita Visual Indirecta (Saura, s.f.). 

Figura 5. Autor. (2016). A partir de Saura. Dibujos envasados al vacío. Fotoensayo descriptivo 
compuesto por cuatro fotografías digitales del autor. 

Figura 6. Autor. (2016). A partir de Saura. Instalación 2. Fotografía Independiente, con una Cita 
Visual Indirecta (Saura, s.f.). 
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Investigação didática na prática de formação dos professores de arte 

 

Rosa Iavelberg 

 

Resumo: O texto trata dos procedimentos e fundamentos de investigação na formação dos professores de 
Arte. Propõe que o registro das práticas em sala de aula esteja a serviço da tematização dos procedimentos 
didáticos dos professores nas equipes escolares com o objetivo de promover a transformação e a 
atualização de seus paradigmas. A construção de uma relação de confiança entre formadores e professores 
é fundamental para o trabalho de investigação didática.  
 
Palavras-chave: Formação de professores de Arte; investigação didática; tematização da prática. 
 

 
 
 
Entre os modos de ordenação do ensino encontramos as situações didáticas que 

se organizam em duas modalidades: as sequências de atividades e os projetos de 

trabalho; estes se diferenciam das primeiras, pois o são mais abertos à negociação com os 

alunos em relação aos conteúdos a serem ensinados. Já as sequências de atividades, 

ordenam ações do professor e dos alunos que são replanejadas mediante avaliação do 

andamento das aulas. 

A área de Arte, como as demais áreas de conhecimento escolar, possui conteúdos a 

ela relacionados que são trabalhados nas situações de ensino e aprendizagem. A didática é 

aqui compreendida como um conjunto articulado de fundamentos teóricos e conhecimentos 

práticos que promovem o diálogo entre o ensinar e o aprender.  

A prática dos professores se sustenta por meio das teorias que esses abraçam, 

estejam conscientes ou não a respeito disso, e que põem em ação nos momentos de 

ensino. A palavra ensino deve ser compreendida nos moldes da didática contemporânea, 

que o entende como procedimento associado às formas de aprendizagem, e aos 

conhecimentos que os alunos trazem consigo. O levantamento desses conhecimentos 

prévios é realizado pelos professores nas situações didáticas. Não é necessário promover 

uma atividade de avaliação prévia a elas, deve-se evitar que a dinâmica da aula fique 

condicionada a uma atividade de levantamento sobre o que os alunos já sabem, assim 

teremos uma ação didática que pode se desenvolver na direção da aprendizagem dos 

conteúdos novos.  
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O ensino e a aprendizagem de conteúdos que os alunos ainda não dominam são 

um propósito didático das situações de aprendizagem e os propósitos sociais sempre 

estarão a eles vinculados, como veremos adiante. Aprender sobre a diversidade da arte 

de diferentes povos, tempos e lugares, por exemplo, cumpre um propósito que visa à 

participação do aluno na sociedade, considerando a produção social e histórica da arte, 

de forma inclusiva, com equidade, sem preconceito, valorizando o direito dos diferentes 

povos na expressão e documentação da sua arte.  A esse propósito social estão 

associados diferentes conteúdos do universo da arte, como, por exemplo, aprender sobre 

a arte de diversos povos indígenas brasileiros, sobre as origens africanas de nossa arte, ou 

sobre a arte contemporânea local, regional, nacional e internacional.  

O professor de Arte, no recorte das Artes Visuais, ao orientar suas intervenções 

didáticas, precisa incorporar uma postura investigativa para selecionar conteúdos, dar aulas e 

avaliar as aprendizagens dos alunos. Nesse processo pode ocorrer sua formação continuada 

que se dá, entre outras possibilidades, na reflexão que realiza sobre sua prática. 

A investigação didática dos professores pode ser compartilhada pelos pares, 

coordenadores ou formadores para que se otimizem trocas que favoreçam o avanço da 

equipe escolar, que se beneficia da reflexão sobre a prática dos professores participantes 

que comunicam seus trabalhos, descrevendo, registrando, interpretando e socializando o 

que se passa nas suas aulas. Nesse sentido, a prática e a reflexão dos professores fazem 

parte de um estudo, cujo objeto de investigação envolve todo o grupo participante, 

incluindo formadores, coordenadores, e por vezes estagiários que, na proposta de 

investigação didática, atuam coletivamente desde o planejamento das atividades. 

Os fundamentos sobre a investigação didática, enquanto prática formativa de 

professores foram versados e debatidos no Seminário Pesquisa Didática em Arte, promovido 

pelo Instituto Arte na Escola, no qual participei enquanto palestrante. Nesse seminário, cujo 

objetivo foi fundamentar os princípios do trabalho com a investigação didática na formação 

de professores de arte, foi fundante a palestra da Profa. Délia Lerner, professora da 

Universidade Nacional de La Plata (UNLP) e da Universidade de Buenos Aires (UBA) e 

pesquisadora do Instituto de Investigações em Ciências da Educação, na UBA.   

As práticas dos grupos de formação que compareceram às palestras, serão 

realizadas por intermédio da investigação didática que se dará em três, entre os 39 polos 
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do Projeto Arte na Escola, situados respectivamente: na Universidade do Extremo Sul 

Catarinense (UNESC), em Forquilinhas, Santa Catarina, coordenado pela professora 

Silemar Medeiros; na Universidade Estadual de Londrina (UEL), em Londrina, Paraná, 

coordenado pela professora Carla Juliana Galvão e na Faculdade Novo Milênio (FNM), em 

Vila Velha, Espírito Santo, coordenado pela professora Maria da Penha Fonseca. 

O acompanhamento do processo formativo será realizado pelas educadoras 

Roseli Alves e Claudia Aratangy do Instituto Arte na Escola, junto às três coordenadoras 

dos polos selecionados e aos professores ministrantes de aulas e a outros professores 

que participam dos grupos de estudo de cada um dos polos, com previsão de que os 

projetos poderão ser estendidos a outros polos.  

Na ordenação da palestra sobre didática da Arte que realizei no seminário, 

considerando o contexto de onde falo e para quem falo, tive como objetivo tocar em 

aspectos importantes do ensino e da aprendizagem da Arte na contemporaneidade, com 

a intenção de colaborar com a reflexão das coordenadoras de polo para, ao final, 

participar do debate com a colaboração preciosa da Profa. Délia Lerner e do público de 

profissionais da área de Arte e da Educação que participaram do seminário. Entre esses 

profissionais, além das coordenadoras acima citadas, estavam: Evelyn Berg Iochpe, 

diretora do Instituto Arte na Escola, Claudia Aratangy e Roseli Alves, respectivamente, 

assessora e coordenadora da referida instituição, Heloisa Correa Toledo Ferraz, 

professora aposentada da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 

membro do Conselho do Instituto e a professora Mirian Celeste Martins Profa. da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, que já participou da elaboração de materiais 

educativos para Arte na Escola.  

Na palestra da Profa. Délia Lerner, pudemos verificar a importância da 

investigação didática como forma diferenciada, mobilizadora e eficaz na formação dos 

professores, coordenadores e demais participantes dos grupos de estudo. Observamos 

ainda, que a investigação didática, enquanto prática de formação de professores, precisa 

ser praticada e difundida na área de Arte, sobretudo porque há resistência ao 

conhecimento didático entre arte/educadores, que cogitam que ele engessa as propostas 

do ensino na área. Em outras palavras, as representações da grande parte dos 

professores de Arte, tanto na formação inicial como na continuada, em relação às 
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disciplinas pedagógicas, ou seja, de metodologia do ensino, costumam ser negativas. 

Essas afirmações proveem de minha experiência de formadora e de relatos de vários 

colegas que trabalham com formação de professores de Arte.  

Como se aprende e se avalia em Arte são questões complexas da área, que não 

tiveram grandes avanços ao longo das últimas duas décadas, quando se deu início à 

aprendizagem tendo como objetos de conhecimento conteúdos advindos das criações 

dos artistas, de suas práticas históricas e da reflexão sobre arte sistematizada e praticada 

na sociedade. Avaliar não significa apenas quantificar aprendizagens, mas poder 

averiguar o quê os alunos aprendem, resguardando a diversidade do aprender entre os 

alunos em um mesmo ano e ao longo da vida escolar. Se o conhecimento didático é 

fundamental ao professor que quer ensinar, não basta saber quais são as atividades que 

se deve propor em ações de criação artística e compreensão sobre arte na sala de aula. 

Ele precisa reconhecer a gênese das aprendizagens em cada ação do aprender dos seus 

alunos que se observa quando se expressam, edificam conhecimentos e interagem entre 

si. Verificar apenas resultados ou produtos dos alunos é insuficiente à investigação 

didática, as aprendizagens precisam ser reveladas nos processos indissociáveis do criar e 

do refletir dos estudantes para situar as transformações nos conhecimentos e os avanços 

alcançados. Para tanto, o registro das atividades dos professores precisa captar processos 

e produtos para ser um material relevante à investigação didática. 

A análise dos registros das atividades pode elucidar como ocorre o ensino que 

dialoga com a aprendizagem, e que é por ela regulado. Para que isso aconteça é 

necessário aos professores serem criativos e perspicazes na observação dos registros de 

suas práticas, e na reflexão sobre elas, para tomar consciência dos procedimentos 

didáticos que realiza.  

Em relação aos conteúdos escolares, exceto para uma minoria de alunos 

autodidatas, não há aprendizagem sem ensino, mas o inverso não é verdadeiro. Podemos 

imaginar que estamos ensinando sem que os alunos estejam de fato aprendendo, 

portanto, é preciso saber observar e avaliar as aprendizagens para orientar e, por vezes, 

reorientar o ensino.  

Aprender por intermédio das sequências de atividades propostas pelos professores 

envolve verificar as questões que os alunos se fazem nos momentos de aprendizagem 
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individual e compartilhada junto aos pares, que ocorrem nas situações didáticas com a 

intervenção direta do professor ou quando sucedem sem ela. No último caso, falamos de 

uma classe de tarefas nas quais, diante dos problemas que se coloca, o aluno vai aprender 

por interferência de procedimentos autorregulados de busca de conhecimento, seja 

individualmente ou com os colegas. Em artes visuais, isso se dá no plano da criação artística e 

da compreensão sobre a arte e seus sistemas, estes compreendem os diferentes contextos de 

produção, difusão e acesso à produção social e histórica da arte.  

A palavra ensino foi ressignificada na didática contemporânea, o mesmo ocorreu 

com o vocábulo “instrução”, entretanto, há resistência aos termos entre 

arte/educadores, pois tais vocábulos são identificados com a “educação bancária”, 

combatida com muita propriedade por Paulo Freire (1997), ao referir-se ao modelo de 

ensino de mão única da escola tradicional, que parte do princípio de que o aluno nada 

sabe e aprende por introjeção. Por outro lado, a “instrução”, entre arte/educadores, é 

associada à erudição e exclusão dos conteúdos de grande valor social para todos. 

Todavia, nos desenhos curriculares contemporâneos, instruir é repertoriar o 

aluno sobre a diversidade da arte e suas histórias nas diferentes culturas, tempos e 

lugares. Desse modo, hoje falamos de instrução e ensino nas escolas de modo distinto 

das práticas tradicionais ou renovadas, pois se prevê um aprendiz ativo, que assimila e 

reconstrói conteúdos apresentados pelos professores ou presentes nas interações com 

pares e investigações individuais.  

Desse modo, o professor é um mediador que interage com os estudantes, 

advertido de que o conteúdo será por eles assimilado e reconstruído na medida de suas 

capacidades, ao invés de mimetizado, como ocorria na educação tradicional.  

Na formação dos professores, por meio da investigação didática, o trabalho 

docente se alimenta de fundamentos teóricos associados à tematização das práticas 

documentadas dos educadores, apresentadas com processos e produtos do ensino e da 

aprendizagem que germinam das ações e intenções dos alunos e professores. 

A investigação didática tem por finalidade gerar e promover a consumação das 

práticas didáticas impulsionando as aprendizagens. É ao mesmo tempo uma abordagem 

de pesquisa e de formação de professores, que se adequa ao componente Arte, e pode se 
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dar junto a professores que atuam no espaço escolar e em outros espaços de ensino e 

aprendizagem de arte.  

No processo de investigação didática o comprometimento de um grupo e do 

coordenador da pesquisa, formador, que pode ser um profissional externo ou o coordenador 

pedagógico dos professores de um grupo e de outros agentes vinculados ao trabalho de sala 

de aula, é a chave para que os encaminhamentos tenham sucesso. Uma forma de contrato 

formativo não hierárquico, de corresponsabilidade pelas aprendizagens dos alunos e dos 

professores deve ser estabelecido e construído por todos do grupo. 

Dar voz aos participantes do grupo e exigir deles envolvimento e cumprimento 

das tarefas necessárias à investigação didática é um acordo mútuo ao qual todos 

precisam manifestar seu aceite. Encontros periódicos e sistemáticos são necessários, e a 

interação com a sala de aula pelos formadores é uma modalidade de ação participativa 

junto aos alunos; esta se dá de acordo com o planejamento do professor, tematizado pela 

equipe do projeto.  Isso diferencia a pesquisa ou investigação didática daquelas nas quais 

os que investigam fazem registros ou questionários para analisar a posteriori. 

A vantagem dessa proposição, segundo Délia Lerner em sua palestra no seminário 

Pesquisa Didática em Arte, citada anteriormente, configura-se enquanto estudo de caso de 

sequências de atividades específicas de projetos de trabalho. O estudo de caso é aqui tratado 

como uma modalidade de pesquisa participativa na investigação didática. 

O registro do professor sobre suas atividades pode ser feito em vídeo, áudio ou 

texto escrito, nos dois últimos casos, virá acompanhado dos trabalhos dos alunos, isso é 

relevante na investigação didática, pois todos poderão compartilhar os diferentes 

processos e produtos dos estudantes gerados a partir das observações do professor nas 

aulas de arte. Reiteramos que uma relação de confiança mútua deve ser estabelecida 

entre os participantes do grupo na situação investigativa que corre em paralelo ao 

trabalho do professor, pois a análise do próprio trabalho diante de outros participantes 

da investigação se dá mediante exposição expressiva do docente. Sendo assim, é 

garantida ao professor a possibilidade de editar o que quer tematizar em função das 

perguntas que se faz sobre sua prática.  

Nos momentos de tematização da prática dos professores o coordenador da 

investigação, ou os coordenadores pedagógicos, podem verificar os paradigmas em jogo 
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nas situações de ensino e aprendizagem para indicar leituras, vídeos, idas a mostras e 

exposições, entre outras possibilidades, com o objetivo de articular teoria e prática na 

aula de arte, isso poderá ser feito nos encontros de estudo que se alternam à supervisão 

das práticas. Desse modo, o grupo todo se beneficiará expandindo e atualizando seus 

fundamentos teóricos sobre arte, educação e arte/educação.  

Nesse sentido, o coordenador da investigação didática precisa ter formação nas 

três áreas de conhecimento acima citadas para contribuir com o avanço teórico e prático 

dos participantes. E, para que a relação se configure como não hierárquica e prescritiva 

em relação aos fundamentos teóricos, cabe a esse coordenador, além de indicar 

conteúdos de estudo ao grupo, verificar se os participantes estão de acordo com o que 

lhes está sendo proposto.  

Além dos documentos oficiais o currículo local, deve dialogar com o 

planejamento das sequências de atividades construídas pelo professor de Arte. Para 

preservar a autonomia dos professores é importante que eles elejam e debatam, com sua 

equipe, uma proposta de trabalho anual. Tais ações dos professores, na pesquisa 

investigativa, corroboram a formação profissional continuada e compartilhada. A diferença 

fundamental entre esse tipo de formação, que tematiza o trabalho dos professores no espaço 

escolar, e aquela na qual sua prática não é o objeto de pesquisa compartilhada dos 

formadores/pesquisadores é a relação de protagonismo do docente em relação à própria 

formação e apropriação do processo formativo, pois a dinâmica prevê um trabalho 

processual cuja aposta recai na capacidade dos professores de impulsionarem seu 

desenvolvimento profissional com impacto na aprendizagem dos alunos.  

O papel do professor de arte é fundamental, é ele quem faz a orquestração das 

sequências de atividades, dá atenção à voz, ao texto e às proposições poéticas e 

reflexivas de cada aluno e promove a interação entre os alunos em relação aos seus 

processos e produtos. Em cada ação do professor de arte podemos verificar suas teorias 

postas em ação; os paradigmas subjacentes às intervenções didáticas e o vínculo entre 

estudo, planejamento e ordenação do ensino.  

Toda ordenação de ensino, seja por projetos de trabalho ou por sequências de 

atividades, deve compreender propósitos didáticos e sociais e as avaliações, por sua vez, 
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seguem tais desígnios da área de Arte, a serem levados em conta no trabalho de investigação 

didática. Em relação aos propósitos didáticos da avaliação, entre outros, destacamos:  

 Garantir que situações de avaliação possam ser novas situações de 

aprendizagem; 

 Ordenar o portfólio do aluno (textos, trabalhos artísticos, registros);  

E, no que diz respeito aos propósitos sociais da avaliação, entre tantos, ressaltamos: 

 Garantir que os estudantes possam apresentar distintos níveis de 

aprendizagem em um mesmo ano sem as marcas pejorativas de classificação 

ou diminuição da autoestima, significando apenas que se pode, e que é 

possível a cada um avançar mais em relação ao que já aprendeu. Sendo assim, 

a perspectiva de avaliação deve ser emancipatória. 

 Ensinar para a participação em arte e cultura na sociedade 

 Dar destino às criações: na sala de aula, na escola, junto à comunidade e na 

internet.  

Como vimos os instrumentos para análise da prática dos professores, entre 

outros, seriam: diários, registros da prática, trabalhos dos alunos, encontros e observação 

e participação direta na sala de aula pelos formadores.  

No diário o professor constrói seu planejamento e replanejamento das 

atividades orientadas em relação ao fazer e ao compreender arte do aluno; realiza suas 

reflexões e avaliações das próprias ações em diálogo com a dos alunos e também reflete 

ao escrever. Por fim, o diário pode ser a fonte de relatórios e de interação com os 

coordenadores, formadores e familiares sobre atividades desenvolvidas. 

Os registros da prática são apresentados pelos professores aos pares e 

formadores, suas falas sempre devem ser acompanhadas da documentação das ações 

desenvolvidas em sala de aula e podem conter: trabalhos dos alunos, vídeos das práticas, 

vídeos em câmera lenta com diferentes focos (criança, professor, ambiente). 

Para que haja uma boa relação entre formadores e os professores de um grupo 

de investigação didática há que se respeitar alguns aspectos: 

• O contrato didático precisa ser claro; 
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• A relação é de cooperação; 

• A disponibilidade do professor é de aprendizagem; 

• A presença do formador é amistosa; 

• Os protocolos de itens a serem observados e praticados pelos formadores são 

conhecidos previamente pelo professor. 

A didática da formação respeita os mesmos princípios epistemológicos, da 

praticada em sala de aula, ou seja, há homologia entre os dois processos. Na aula os 

professores devem:  

• Priorizar a articulação entre fazer e compreender arte de seus alunos; 

• Aproveitar as situações de aprendizagem compartilhada ou colaborativa, pois 

as ideias e as poéticas de cada um tencionam a dos demais e promovem o 

avanço de todos;  

• Ter cuidado com os projetos interdisciplinares para não perder o foco e a 

oportunidade educativa em relação ao ensino e aprendizagem de conteúdos 

da área de Arte, que dispõe de poucas aulas por semana. 

Diante do que discorremos, a didática é importante no componente Arte, 

enquanto conjunto articulado de fundamentos teóricos e conhecimentos práticos que 

promovem o diálogo entre o ensinar e o aprender. Ela é imprescindível aos 

professores de arte e àqueles que participam de sua formação, ou dela compartilham, 

a partir de uma proposição investigativa.  
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A pesquisa como esticador de horizontes 

 

                                                                                                                                              Olga Egas 
 

 
Figura 1. Namesa I. Olga Egas.  2016. Série fragmento. A partir de uma fotografia digital 

(manipulada) de Rita Demarchi. 

 
 
 

Tudo o que não invento é falso! 
Manoel de Barros.  

 
 

Assim, no “Livro sobre Nada" (Ed. Record, RJ, 2000), o poeta Manoel de Barros 

autoriza que a invenção seja tudo e verdadeira… Afirma com seu modo singular que ao 

poetizar “precisa atrapalhar as significâncias” para se sentir um “apanhador de 

desperdícios”. Não é exatamente isso o que fazemos enquanto pesquisadores: 

atrapalhamos os sentidos, coletamos conhecimento para, inventivamente, concebê-lo de 

outro modo, o novo. E por vezes, inventamos um jeito original de colocar a pesquisa na 

prática e no partilhar.  Conta-nos o dicionário que a invenção é de certo modo uma coisa 

que se dá imaginada como verdadeira. E, de novo, voltamos às coisas do poeta: a 

invenção e a pesquisa podem construir “esticadores de horizontes”…  
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Segunda tarde do Seminário Internacional, apresentação musical deliciosa, casa 

cheia, duas queridas Anas presentes, Ana Mae e Ana Amália. E se anuncia a mesa com a 

temática principal sobre os modos de fazer/pensar a pesquisa.  Rejane Coutinho, 

mediadora, pontua que os modos de fazer/pensar Arte e fazer/pensar Educação estão 

interligados aos procedimentos de pesquisa e deveriam estar imbricados em nossas ações 

cotidianas e contemporâneas. Estão? Precisamos refletir, debater e nos apropriar dessas 

relações.  

Ao reconfigurar a palavra, o poeta diz do mundo, revelando desaprendizagens e 

novas significações para o seu cotidiano. E como fazem e pensam suas desaprendizagens 

e ressignificações os pesquisadores desta mesa? E como fazemos nós?  

Para contar sobre as investigações atuais, temos dois convidados com longa 

trajetória em pesquisas, Ricardo Marín Viadel, professor na Faculdad de Bellas Artes da 

Universidad de Granada, Espanha, que apresenta seu modo de pesquisar através das 

metodologias de pesquisa educativa baseada em artes visuais e Rosa Iavelberg, arte 

educadora na Faculdade de Educação da USP, com sua experiência em ensinar arte no 

campo da educação.  

Para Ricardo, as metodologias de pesquisa baseadas em artes visuais constituem 

um novo campo cujos conhecimentos, híbridos entre a criação artística e a investigação 

científica, preservam qualidades e características desses dois territórios e devem ser 

potentes para relacionar, comparar, argumentar, explicar e principalmente dar a ver os 

resultados, sob novos pontos de vista, revelando aspectos visuais, até então, 

desconhecidos. Para ele, a teoria também é feita com imagens. As imagens também são 

feitas com teoria. O artista pesquisador considera que as novas imagens visuais 

apresentadas como conclusões da investigação demarcam a contribuição mais 

importante da metodologia de pesquisa baseada em artes visuais. Ricardo nos ofereceu 

um ‘banquete’ de imagens produzidas durante as pesquisas dos alunos do mestrado e 

doutorado do programa de pós-graduação coordenado por ele e do projeto Arte para 

Aprender, realizado em parceria com o Museo CajaGranada.  

Rosa relata a proposição investigativa, a partir de uma experiência de formação 

docente, apontando a importância da investigação didática enquanto prática de 

formação e mobilizadora tanto na formação inicial como continuada do arte-educador. O 

conhecimento didático é uma ação de mão dupla entre o professor que quer ensinar e a 
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ação de aprender de seus alunos. Segundo Rosa, o professor é um mediador em 

interação com os alunos, atento ao conteúdo por eles assimilado e reconstruído na 

medida de suas capacidades.  A observação, análise e reflexão sobre os registros de suas 

práticas, propiciam a tomada de consciência dos procedimentos didáticos realizados por 

ele. Para Rosa, na contemporaneidade, a didática é importante no componente Arte, 

enquanto conjunto articulado de fundamentos teóricos e conhecimentos práticos que 

promovem o diálogo entre o ensinar e o aprender.  

Ambos reforçam que Arte é área de conhecimento assim como a Educação tem 

sua responsabilidade cognitiva e artística. Nesta mesa, impregnando singularidades, 

revelam com suas pesquisas, que os novos modos de pensar, geram novos problemas, 

limites e possibilidades.  

De volta ao poeta, para uma “didática da invenção, desaprender oito horas por 

dia, ensina os princípios”.  

 
Figura 2. Namesa II.  Olga Egas. 2016. Fotocolagem realizada com três fotografias digitais de Rita Demarchi. 
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Modos de compar(trilhar) pesquisas 

 

Ana Paula Abrahamian  

 

Vimos nas mesas anteriores que estamos trilhando novos e diferentes arranjos 

para provocar pesquisas. São diferentes caminhos para fazer pesquisa que podem nos 

levar a descobrir espaços de luta de produção de significados distintos daqueles que vêm 

nos aprisionando há séculos, numa neutralizada concepção limitada do mundo e da vida. 

Percebo que o que nos anuncia é a emergência de outros modos de provocar 

pesquisas que tendem a enunciar discursividades produtoras de tensões e questões sobre a 

própria produção do conhecimento em Arte e do seu ensino, que subvertem procedimentos 

que fixam e rotulam ideias, pensamentos, produções. São FAZERES que TRILHAM dizeres 

específicos. São modos de provocar/pensar/fazer que podem ser encarados como condutas 

políticas e estéticas. Poderia ousar dizer que: os dias de Simpósio que antecederam esta mesa 

nos deixaram em suspensão. Porque trilharam e compar(trilharam) caminhos descontínuos 

dos modos de fazer pesquisa, representando tipos de resistências que não partem mais de 

pesquisas IDEAIS mas, sim, de pesquisas IDEIAS.  

Não seria um movimento de TRILHAR e de COMPAR(TRILHAR) pesquisas no 

sentido heterotópico foucaultiano? 
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Arte, verdade e pesquisa em educação 

 

Luciana Gruppelli Loponte  

 

Resumo: O texto pretende apresentar relações entre arte, verdade e pesquisa a partir de discussões 
filosóficas empreendidas principalmente por Michel Foucault e Friederich Nietzsche, além da reflexão em 
torno do trabalho de alguns artistas contemporâneos e seus processos artísticos que desafiam verdades 
estabelecidas. Tais questionamentos abrem espaço para uma possível abordagem a respeito das 
emergentes metodologias de pesquisa educacional baseadas em arte. A discussão apresentada dialoga com 
a experiência de orientação de pesquisas em educação em conversa com o campo das artes, realizadas no 
âmbito do ArteVersa – Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência (UFRGS/CNPq) e na linha de pesquisa 
Arte, linguagem e currículo no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. 
 

Palavras-chave: Arte; pesquisa; educação; verdade; docência. 

 
 
 

No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo.  

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a 
cor dos passarinhos.  

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para 
som.  

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira.  
E pois. Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos – 

O verbo tem que pegar delírio. 
(Manoel de Barros - O livro das ignorãças) 

 

A poesia de Manoel de Barros é, sem dúvida, inspiradora. Mais do que uma bela 

epígrafe, a poesia dele não abre este texto por acaso, e é um mote para uma discussão 

filosófica que envolve arte, verdade e pesquisa. Esquecemos que as palavras e a verdade 

a elas associadas são nada mais do que metáforas, nos alertava Nietzsche há muitos anos 

atrás. Manoel de Barros reivindica que o verbo ou a palavra também sejam capazes de 

delirar, tal como uma criança que acredita que pode “escutar a cor dos passarinhos”. 

Nossos verbos, nossas palavras deixaram de delirar há muito tempo. Como adultos, do 

alto da nossa racionalidade e cheios das certezas do mundo, achamos graça das palavras 

inventadas pelas crianças e, muitas vezes, vemos as invenções de poetas e artistas algo 

talvez próximo da loucura. O tempo passa, a dureza da verdade da vida nos assola, e 

esquecemos que um dia inventávamos, que também delirávamos, que fazíamos 

nascimentos. 
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 Associo essas questões aos modos com os quais produzimos conhecimento no 

âmbito da pesquisa em educação. Essa discussão parte da minha experiência como 

pesquisadora e orientadora de outras pesquisas em educação em conversa com o campo 

das artes. Nessa direção, este texto pretende apresentar relações entre arte, verdade e 

pesquisa a partir de discussões filosóficas empreendidas principalmente por Michel 

Foucault e Nietzsche, abrindo espaço para uma possível abordagem a respeito das 

emergentes metodologias de pesquisa educacional baseadas em arte. Na esteira dessa 

discussão, apresento algumas experimentações investigativas que temos feito no âmbito 

do ArteVersa – Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência (UFRGS/CNPq) e na linha 

de pesquisa Arte, linguagem e currículo no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Porto Alegre, Brasil). 

 
Arte e as heterotopias da pesquisa 

 Para quê, afinal, pesquisamos? Ou, mais precisamente, por que pesquisamos em 

educação? O campo da educação do Brasil, cheio de fraturas que envolvem a situação de 

escolas, docentes, alunos, políticas educacionais, precariedades materiais e 

epistemológicas, currículos e metodologias e tantas outras questões, constitui-se como 

um campo minado, aberto e complexo para problematizações. Em meio a essa trama 

complexa, elegi perseguir as relações entre arte e educação ou, mais precisamente, arte e 

docência (LOPONTE, 2005, 2012, 2013a, 2013b). Instigada por um pensamento filosófico 

que continuamente me faz duvidar de meu próprio pensamento, invento novas relações 

entre o que se compreende por arte e o que pode ser entendido por educação ou 

docência. Rejeito uma relação fixa e estável entre esses conceitos, provocando novos 

arranjos ou pontos de vista inusitados ou já trilhados. Prefiro1 as heterotopias que 

inquietam, às utopias que consolam. 

 As utopias, diz Foucault, são consoladoras, nos prometem um não lugar onde tudo 

se realiza, um “espaço maravilhoso e liso”, no qual as cidades têm “vastas avenidas, 

jardins bem plantados, regiões fáceis” (FOUCAULT, 2012, p. XIII). Nesse lugar chamado 

utopia, teríamos um corpo “belo, límpido, transparente, luminoso, veloz, colossal na sua 

                                                        
1
 A opção pela primeira pessoa aqui revela uma implicação pessoal e subjetiva com as questões aqui analisadas que, no 

entanto, não é solitária. Trata-se de uma singularidade povoada por vários parceiros, como meus orientandos de 
graduação, mestrado e doutorado nos últimos anos na Faculdade de Educação da UFRGS.  
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potência, infinito na sua duração, solto, invisível, protegido, sempre transfigurado” 

(FOUCAULT, 2013, p. 8).  Por outro lado, as heterotopias: 

As heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a 
linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam 
os nomes comuns ou os emaranham, porque arruínam de antemão a 
‘sintaxe’, e não somente aquela que constrói as frases – aquela, menos 
manifesta, que autoriza ‘manter juntos’ (ao lado e em frente umas das 
outras) as palavras e as coisas. Eis por que as utopias permitem as 
fábulas e os discursos: situam-se na linha reta da linguagem, na 
dimensão fundamental da fábula; as heterotopias (encontradas tão 
frequentemente em Borges) dissecam o propósito, estancam as palavras 
nelas próprias, contestam, desde a raiz, toda possibilidade de gramática; 
desfazem os mitos e imprimem esterilidade ao lirismo das frases” 
(FOUCAULT, 2012, p. XIII). 

 Fracionar conceitos, emaranhar sentidos, deslocar a linha reta da linguagem que 

une arte e educação, tem sido um dos meus propósitos como pesquisadora. Escapar do 

doce gosto das avenidas ensolaradas já trilhadas nem sempre é uma aventura fácil. As 

utopias e suas promessas de redenção são sedutoras e não nos deixam em paz. No 

entanto, pensar as heterotopias de uma pesquisa, esse contraespaço de pensamento, 

pode ser mais instigante. Poetas e escritores como Manoel de Barros e Jorge Luis Borges 

sabem muito bem disso. Artistas visuais como Jonathas de Andrade e Rosana Paulino 

também o sabem. O que nossas pesquisas sobre arte e educação podem aprender com eles? 

 Na série “Educação para adultos”, o artista Jonathas de Andrade se apropria de 20 

cartazes educacionais impressos na década de 70, utilizados por sua mãe no âmbito do 

método Paulo Freire de alfabetização2. A partir desses cartazes, o artista realiza 

encontros diários com um grupo de analfabetas durante um mês. Desses encontros, 

emergiram conversas que geravam uma pauta fotográfica para criação de novos cartazes. 

Tais cartazes voltavam para a conversa, gerando o que o artista chamou de “engrenagem 

artístico-educacional”. 

 A coleção final criada pelo artista descola-se da coleção original, podendo ser 

recriada a partir do repertório do espectador. Nesta engrenagem inventada pelo artista, 

ora ele se posiciona como educador, ora como um pesquisador do cotidiano, ora como 

                                                        
2
 Mais informações sobre este trabalho no site: <http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/educacao-para-

adultos>. Acesso em 01 jun. 2016. 



128 
 

artista ou etnógrafo. Nesse lugar “heterotópico”, ele não quer exatamente localizar-se, 

filiar-se a uma identidade predeterminada: 

A arte me permite experiências que seriam impossíveis enquanto 
somente pesquisador ou cientista social. Posso manejar tradições com 
mais fluidez; inventar metodologias; experimentar ficções em que posso 
ser ora pedagogo e pesquisador, ora fugitivo, extraditado, meliante. 
Parto de urgências e desconfortos cotidianos, de certa forma até 
pessoais, que ganham dimensão social através da experiência artística. 
Com isso me torno como uma célula geracional e o percurso do trabalho 
detona uma série de contradições que me colocam diretamente em 
contato com o tempo que me precede, fazendo da História, da 
Economia e dos Problemas Nacionais entidades mais palpáveis, menos 
abstratas.  

(ANDRADE, Jonathas de. Disponível em: 
<http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/educacao-para-adultos >. 

Acesso em 01 jun. 2016). 

 
 A artista Rosana Paulino, desafia o discurso científico de um zoólogo suíço que, em 

meados do séc. XIX, esteve em expedição no Brasil para provar a superioridade da etnia 

branca, condenando qualquer miscigenação étnica e racial. Imagens fotográficas 

derivadas desse projeto, agora em domínio público, produzem um retrato da população 

escrava do período no Rio de Janeiro. A artista apropria-se dessas imagens que, com um 

caráter “científico”, registram pessoas negras de frente, de lado e de costas. Na série 

“Assentamento”, a artista dá nova vida aos corpos femininos negros anônimos, fazendo-

os nascer novamente, iluminados pela sua intervenção em forma de desenhos, bordados, 

novas linhas3. 

 Há muito a aprender com essa atitude diante do mundo: uma outra posição 

diante da verdade, abertura a experimentação, uma descrença a protocolos já 

predeterminados e colados a uma certa tradição disciplinar e científica. Há aqui, menos 

uma “vontade de verdade”, de uma ansiedade de saber a verdade a todo custo, e mais uma 

“vontade de criação” que, no caso desses dois artistas, não está desencarnada de uma 

atitude ética e política. Como pesquisadores, embebidos de uma certa razão científica, 

acreditamos que nossas investigações que seguirem determinadas regras metodológicas que 

legitimem a validade de nossas incursões em direção ao conhecimento, nos levarão a 

verdade. Doce ilusão, já bradava Nietzsche, há muitos anos atrás:  

                                                        
3
 Outras informações sobre a série “Assentamentos” e a artista em: <http://www.rosanapaulino.com.br/projetos/>. 

Acesso em 01 jun. 2016.  
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A vontade de verdade é a crença, que funda a ciência, de que nada é 
mais necessário do que o verdadeiro. Necessidade não de que algo seja 
verdadeiro, mas de que seja tido como verdadeiro. A questão não é 
propriamente a essência da verdade, mas a crença na verdade” 
(MACHADO, 2002, p.75). 

 A crença desenfreada na verdade e de que a ciência e o conhecimento nos 

possibilitarão enfim, chegar à verdade das coisas, nos fez esquecer o caráter inventivo e 

metafórico da relação entre as palavras (os conceitos, os conhecimentos construídos e 

estabelecidos) e as coisas do mundo (nossos objetos de pesquisa, por exemplo). Cegos 

pela vontade de verdade do conhecimento e da ciência, esquecemos milenarmente que 

os conhecimentos nos quais baseamos a nossa vida e nossa atuação no mundo, não 

passam de uma invenção. Nietzsche, om sua fina ironia, nos alerta: 

Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um 
sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro, em que 
animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais 
soberbo e mais mentiroso da “história universal”: mas também foi 
somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza congelou-se 
o astro, e os animais inteligentes tiveram de morrer (NIETZSCHE, 1987, 
§1, p.31). 

 Ressaltar o caráter inventivo do conhecimento não quer dizer que vivemos em um 

mundo de mentiras e que em algum momento seremos despertados de um sonho ruim. 

Reconhecer que o conhecimento é abastecido por metáforas que associam 

arbitrariamente determinadas palavras e conceitos às coisas, nos reaproxima da arte e da 

criação, tão desvalorizada secularmente pela racionalidade da civilização ocidental. 

Nietzsche nos instiga não apenas a questionar as verdades, mas o valor que damos às 

verdades – cristalizadas como “conhecimentos universais” ou a “ciência”. O que se busca, 

enfim, é “ reinstaurar a capacidade criativa e, portanto, móvel dos valores” (MOSÉ, 2005, 

p.71). Quando nomeamos algo, quando fixamos um determinado sentido a um objeto ou 

pessoa ou ação, mascaramos e escondemos a pluralidade que lhe deu origem. Quando, 

por exemplo, associamos e fixamos determinadas condutas de pesquisa ou metodologias 

ou abordagens à relação entre arte e educação, acabamos nos distanciando de inúmeras 

outras possibilidades. Se, por um lado, necessitamos de certos acordos de linguagem para 

vivermos em sociedade, por outro lado, podemos questionar o valor que damos às 

palavras e aos conceitos, às verdades que nos regem, que aprisionam, que se fixam em 

sentidos que não ousamos duvidar. É nesse sentido que a arte é tão central para a crítica 
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que Nietzsche faz a crença na verdade, não propriamente a arte feita pelos artistas (que 

muitas vezes o enfadava), mas “uma atividade propriamente criadora, uma força artística 

presente não somente nos homens, mas em todas as coisas” (MOSÉ, 2005, p. 79). A 

verdade, essa verdade verdadeira tão buscada pela ciência, pelos critérios de validade e 

legitimação científica, esconde de si mesma (e de nós, seus fiéis seguidores) seu potencial 

artístico: “A verdade é uma ilusão que não quer explicitar que é ilusão, então a verdade é 

uma ‘mentira’. Já a arte ‘trata a aparência como aparência, não quer, pois, enganar, é 

verdadeira’. A verdade é um tipo de arte que esconde as condições de seu nascimento” 

(MOSÉ, 2005, p.82). 

 Os artistas (ou, para não generalizar, alguns deles) através de suas produções que 

se aproximam despretensiosamente ou não das verdades do mundo, escancaram o 

caráter inventivo da nossa relação com as coisas, experimentando novos pontos de 

partida para o pensamento, ensaiando respostas às diferentes problemáticas, propondo 

não simplesmente soluções que nos tragam sínteses confortáveis, mas que abram novas 

trilhas e modos de pensar. São artistas como esses que tem alimentado pesquisas do 

grupo ARTEVERSA – Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência (CNPQ/UFRGS) e, 

também são apresentados e compartilhados como nossa “coleção de exemplos” (DE 

DUVE, 2009) no site homônimo (<www.ufrgs.br/arteversa/wordpress>). O que nossas 

pesquisas e inquietações pedagógicas que escolhem enfrentar as complexas 

problemáticas que envolvem a educação e, em especial, a docência, podem aprender 

com essa atitude artista diante das coisas? Voltando a Nietzsche e seu memorável 

aforismo “O que devemos aprender com os artistas” (NIETZSCHE, 2001, §299, p. 202), 

podemos aprender a sermos “poetas-autores de nossas vidas”. Poesia e autoria tem a ver 

com criação, com invenção de novas relações para os esquemas de pensamento com os 

quais nos acostumamos a lidar sobre as verdades do mundo. Podemos aprender que a 

arte, esta ação humana obscurecida como ornamento, afetação e falta de seriedade, é 

mais do que uma necessidade, faz parte da nossa sobrevivência: 

Ao contrário da verdade, da identidade, do ser, o que se encontra no 
nascimento de todas as coisas é a necessidade de ficção, de ilusão, de 
arte. Se o intelecto é fundamental para a sobrevivência do homem, a 
arte, como capacidade de invenção, é igualmente necessária para esta 
mesma sobrevivência. No entanto, foi o esquecimento da necessidade 
estética do homem a condição para o exercício da crença na verdade: 
para que o homem acreditasse na verdade de suas construções, de 
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seus signos, foi preciso que esquecesse de si mesmo ‘como sujeito da 
criação artística’ (MOSÉ, 2005, p.83). (grifos meus). 

 Nós, sujeitos da criação artística. Nós, artistas do conhecimento, da palavra, do 

cotidiano, da pesquisa, da escola, da docência. Por que não? Nós, homens e mulheres 

sérias, racionais, crentes no poder do conhecimento e da verdade, simplesmente 

esquecemos – milenarmente, secularmente como civilização ocidental – que somos 

também, inerentemente, seres criadores. E ajustando o foco para dar um close nas aulas 

de arte que temos produzido em escolas da educação básica pelo Brasil afora, nem elas 

têm sido capazes de nos lembrar4. 

 Nessa direção, que movimentos temos feito e experimentado em nossas pesquisas?  

 
Experimentações investigativas: arte e pesquisa em educação 

 Nossas investigações e metodologias utilizadas não estão descoladas das escolhas 

teóricas que as embasam. Se, a partir de Foucault e Nietzsche, duvidamos das verdades 

cristalizadas, enfatizando uma postura anti-essencialista e anti-fundacionista na produção 

de conhecimento, é esta postura que adotamos ao longo de nossas investigações. Ao 

tomar essa posição investigativa e contaminarmos a produção derivada com certa 

abertura e fluidez de pensamento, não abrimos mão do rigor e consistência teórica. O 

movimento a ser feito nas análises sobre aproximações e tensões entre arte, educação e 

docência nos faz desconfiar de algumas certezas ligadas ao que se tem dito sobre o que 

significa ser docente em tempos contemporâneos e sua relação com a arte, por exemplo. 

Ou ainda, nos faz indagar e analisar os movimentos que artistas e curadores ao redor do 

mundo tem feito em direção à educação, pensando nas apropriações e interpretações 

que tem sido feitas. A atitude investigativa adotada aqui, especialmente inspirada em 

Foucault, é uma atitude de entrega “a modos de pensamento que aceitem o inesperado, 

especialmente aquilo que se diferencia do que ele próprio pensa” (FISCHER, 2012, p.100). 

Procuramos estar atentos às contradições dos discursos, a complexidade das questões 

levantadas, às relações inusitadas e impensadas que podemos fazer entre arte, educação 

e docência: 

                                                        
4
 Nesse contexto, é muito preocupante as ações cada vez mais amplas realizados pelo chamado movimento “Escola 

sem Partido” que pretende, a partir de interferências na legislação brasileira, criminalizar e amordaçar o pensamento 
próprio e autônomo de docentes em nome do que chamam de “neutralidade da educação” ou do combate a uma certa 
“doutrinação política” que seria empreendida por professores adeptos às teorias de Paulo Freire, por exemplo. 
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O convite que o pensamento foucaultiano nos faz é o de imergir nesses 
ditos que se cristalizam e buscar descrever – tanto no interior das 
próprias pesquisas já feitas sobre o tema quanto numa nova proposta 
de estudo empírico – práticas discursivas e práticas não discursivas em 
jogo; o objetivo é que, de tal modo, possamos fazer aparecer 
justamente a multiplicidade e a complexidade dos fatos e das coisas 
ditas, que são, por isso mesmo, raros, no sentido de que não são 
óbvios, não são naturais, não estão imunes a imprevisibilidades. Expor 
essas multiplicidades nos permitirá descrever um pouco dos regimes 
de verdade de uma certa formação histórica e de determinados 
campos de saber” (FISCHER, 2012, p.103). 

Destaca-se que “pensar diferente do que se pensa” requer atenção e rigor, e não 

um relativismo que possa nos paralisar. Assumimos uma postura de pensamento capaz 

de duvidar de nossas crenças mais arraigadas sobre o que pode significar a docência e sua 

formação ligada às artes. A complexidade da docência envolvendo a educação básica hoje 

nos exige que pensemos a partir de pressupostos não tradicionais, experimentando 

outras formas de pensar sobre arte e docência. Como Foucault, somos instigados pela 

curiosidade, assumindo “o descaminho de quem conhece” e os riscos daí derivados: 

Quanto àqueles para quem esforçar-se, começar e recomeçar, 
experimentar, enganar-se, retomar tudo de cima a baixo e ainda 
encontrar meios de hesitar a cada passo, àqueles para quem, em suma, 
trabalhar mantendo-se em reserva e inquietação equivale a demissão, 
pois bem, é evidente que não somos do mesmo planeta (FOUCAULT, 
1998, p.12). 

O desejo de habitar a docência (seus conceitos, efeitos e práticas) a partir de 

processos e práticas artísticas contemporâneas e de uma formação que não prescinda de 

uma atitude estética é um dos principais movimentos teóricos e metodológicos a ser 

feito5. 

Além das perspectivas teóricas já mencionadas, entendemos que a aproximação 

com práticas artísticas contemporâneas para pensar a docência também contamina 

nossos modos de pesquisar. Algumas atitudes em relação ao conhecimento e aos objetos 

de pesquisa são semelhantes àquelas utilizadas por artistas contemporâneos no uso do 

mundo como repertório de formas à sua disposição (BOURRIAUD, 2009). É nesse sentido 

que temos nos aproximado, de modo mais contundente e a partir de um olhar crítico e 

criterioso, sem uma adesão tácita, das chamadas “investigações baseadas em arte”, que 

                                                        
5
 Este é um dos movimentos gerados pela pesquisa “Docência como campo expandido: arte contemporânea e 

formação estética”, financiada pelo Edital Universal CNPQ 2013, com previsão de finalização em 2016. 
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tem sido desenvolvidas há pouco tempo no Brasil e também em países como Estados 

Unidos, Canadá e Espanha (DIAS, 2013; HERNÁNDEZ, 2013; JAGODZINSKI, WALLIN, 2013; 

MARTINS, TOURINHO, 2013; ROLDÁN, VIADEL, 2012; VIADEL, 2006). A nossa aproximação 

com este tipo de pesquisa é acentuada, mas também desconfiada, em uma atitude 

menos colonial ou submissa a modelos estrangeiros e mais propositiva. 

Se a investigação dita como “cientifica” é marcada historicamente pela dualidade, 

como a distinção e separação entre sujeito e objeto, as metodologias de pesquisa que se 

baseiam em arte rompem com as dicotomias, propondo que existem outros modos de 

conhecer que, juntamente com os modos considerados estritamente “científicos” podem 

contribuir para pensar a respeito de problemas humanos e sociais, e inclusive, os 

problemas educativos. Como aponta Viadel (2012), a ideia chave das Metodologias 

Artísticas de Pesquisa é simples: “aproveitar as artes para fazer investigação”: 

Por que usar as artes para fazer pesquisa é uma arriscada e chamativa 
novidade? Porque a criação artística e a pesquisa científica são campos 
de conhecimento que são muito especializados e historicamente foram 
rotundamente diferenciados. A formação de seus respectivos 
profissionais, a dinâmica de trabalho das equipes científicas e dos 
grupos artísticos, o funcionamento das instituições científicas e das 
artísticas, os foros de encontros profissionais, sejam congressos, 
concursos, eventos ou bienais, e os critérios, normas e regras para 
avaliar os resultados obtidos, são completamente distintos para as artes 
e para as ciências. De forma talvez demasiado taxativa, habitualmente 
se diferencia entre a objetividade, exatidão e rigor da ciência, e a 
liberdade e subjetividade das artes. Por isso, quando unimos os termos 
‘arte’ e ‘pesquisa’ parece que estamos forçando o sentido estrito das 
palavras (tradução nossa). (ROLDÁN, VIADEL, 2012, p. 25-26). 

Contaminados com essas e outras indagações de cunho mais filosófico, é que 

pautamos nossas investigações, tendo a arte tanto como objeto de nossas preocupações 

em relação a educação, em especial com formação docente, quanto como modo de olhar 

e pensar ou como “plataforma” da qual partem nossas inquietações. 

Antes da emergência deste tipo de investigação, já aprendemos com Nietzsche o 

quanto esquecemos milenarmente do nosso impulso inventivo, da nossa capacidade de 

metaforizar o mundo, e que é na arte que podemos encontrar território para abrigar 

nossa vontade de criação: 
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Esse impulso à formação de metáforas, esse impulso fundamental do 
homem, que não se pode deixar de levar em conta nem por um 
instante, porque com isso o homem mesmo não seria levado em conta, 
quando se constrói para ele, a partir de suas criaturas liquefeitas, os 
conceitos, um novo mundo regular e rígido como uma praça forte, nem 
por isso, na verdade, ele é subjugado e mal é refreado. Ele procura um 
novo território para sua atuação e um outro leito de rio, e o encontra no 
mito e, em geral, na arte. (NIETZSCHE, 1987, §2, p. 36). 

Como docentes e pesquisadores, ao esquecermos da nossa necessidade estética 

de relação com o mundo, para acreditarmos nas verdades eternas e imutáveis que 

aprendemos a chamar de “conhecimento”, também esquecemos de nós mesmos como 

“sujeitos da criação artística” (MOSÉ, 2005, p. 83). A tarefa de crítica da vontade 

conservadora da linguagem é tomada por Nietzsche em seus próprios textos - aforismos, 

poemas, palavras ressignificadas - lançando mão de vários recursos para atrair seus 

leitores, provocá-los, instigá-los, fazê-los levantar de suas confortáveis cadeiras. Além da 

contundente crítica, “mais do que um pensador que se debate nas redes da linguagem, 

Nietzsche é o filósofo que a faz voltar-se contra si mesma – para criar uma nova 

linguagem. Como Freud, ele está em busca de palavras para o seu próprio indizível” 

(MARTON, 2010, p.142). 

Quais as palavras e imagens para o indizível de nossas pesquisas em educação? 

Que novas formas, que “novas liras” teremos que inventar para tratar das questões que 

nos inquietam e que não cabem na linguagem pretensamente “verdadeira” e “científica”? 

Quase como uma resposta ao apelo nietzschiano pelo nosso impulso metafórico e 

artístico, alguns movimentos relacionados com a arte contemporânea têm procurado 

dialogar com a complexidade da sociedade em que vivemos, esgarçando as fronteiras 

entre arte e ciência, verdade e ficção. É o caso da proposta da próxima Bienal de São 

Paulo, a ser realizada de setembro a dezembro de 2016. Com o mote de “Incerteza Viva”, 

a curadoria instiga a que não tenhamos medo da incerteza, a utilizando para refletir sobre 

as nossas condições de vida: 

Ao contrário do que ocorre em outros campos, na arte a incerteza 
aponta para a desordem, levando em conta a ambiguidade e a 
contradição. A arte vive à custa da incerteza, do acaso, da improvisação 
e, simultaneamente, procura contar o incontável e medir o imensurável. 
Deixa margem para o erro, para a dúvida e até para os fantasmas e os 
mais profundos pressentimentos, sem fugir deles nem os manipular. 
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Portanto, não faria sentido tomar seus inúmeros métodos de 
raciocínio e execução e aplicá-los a outros campos da vida pública? 
(VOLZ, 2016, p. 9. Grifos meus). 

A pergunta de Volz (associada com as provocações nietzscheanas) reverbera nas 

nossas inquietações em relação à pesquisa em educação. Nos últimos anos, no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação da UFRGS e do grupo ArteVersa 

temos realizado algumas experimentações como em algumas recentes pesquisas 

(FISCHER, 2014; STORCK, 2015; COSTA, 2015; BELLO, 2016). Aproximação entre 

professoras e artistas em um ambiente de aprendizado mútuo em uma escola; produções 

artísticas que tematizam de modo inusitado as experiências escolares ou inspiram um 

olhar diferenciado para a escola e seus processos pedagógicos; aproximação entre 

crianças de dois países latino-americanos através de diálogos fotográficos no âmbito de 

espaços extracurriculares são alguns dos temas que nos inquietam e através dos quais 

temos produzido algumas experimentações. A cada nova pesquisa, temos ousado um 

pouco mais ou aprofundado nossas experiências. O que, por exemplo, residências 

artísticas (ou educacionais) em diferentes universidades que contam com cursos de 

licenciatura em artes visuais ou em uma escola pública de educação básica podem dizer 

às nossas inquietações sobre arte, educação e docência? Como as imagens que povoam 

nossos trabalhos podem adquirir um caráter menos ilustrativo, e dizer, por elas mesmas, 

que não são apêndices ou anexos, mas a própria pesquisa? Que efeitos nossas pesquisas 

e elucubrações teóricas e metodológicas podem exercer sobre as práticas pedagógicas 

experienciadas na educação básica e na formação docente? Não sabemos todas essas 

respostas, mas estamos aprendendo a experimentar algumas. 

 
Delírios e heterotopias em pesquisa 

 Queremos, como diz o poeta, fazer verbos delirarem. Ambicionamos, como nos 

instigou o filósofo, nos inquietar com heterotopias. Mais do que qualquer lirismo fácil ou 

sedutor, desejamos que a pesquisa que fazemos no âmbito da educação, contaminada e 

comprometida com uma atitude estética e artística, tenha repercussões no que acontece 

na educação básica desse imenso país que se chama Brasil. Nossas pesquisas partem de 

um lugar específico: uma faculdade de educação de uma universidade pública. É deste 

lugar do qual lançamos nosso olhar para as artes, e do qual queremos intervir na 
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formação de docentes para a educação básica. Em meio a crises políticas, econômicas e 

morais que assolam nosso país, a nossa responsabilidade é ampliada. Enquanto as 

gramáticas educacionais se enchem de tentativas de controle e cerceamento de 

pensamento, o nosso compromisso é resistir, é rememorar a condição inerente do ser 

humano para a criação e a invenção na esfera da produção de conhecimento. Mais do 

que nunca, nossas tarefas de educar e pesquisar não podem prescindir da arte, essa 

inquietante aventura humana da qual não abrimos mão. 
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De como histórias se movem: a/r/tografia instaurada por entre corpos 
dançantes de professores de arte 

 

Scheila Maçaneiro 

 

Resumo: Foi movendo corpos de professores de Arte da Educação Básica no Projeto de Extensão “Dançar 
Dançando” da Unespar/Campus II FAP, que trabalhei nessa investigação em Dança. Por meio da 
metodologia de Pesquisa Educacional Baseada em Arte (PEBA), encontrei na prática pedagógica 
A/r/tografia um entrelugar educacional que proporciona aos artistas/pesquisadores/professores existirem 
em contigüidade, num híbrido despertar da mestiçagem texto-corpo. A necessidade de 
autoquestionamento instiga a/r/tógrafos a uma prática viva de pesquisa, a percepção de corpos e 
cotidianos que objetivam redescobertas em que dançar e ensinar dança se constitui como conhecimento 
imbricado por investigações artísticas e construções educacionais. 
 
Palavras-chave: Dança; arte; educação; A/r/tografia; pesquisa. 

 

Por meio de buscas incessantes, artistas pesquisadores procuram formas 

alternativas de investigação qualitativa como modo de desvencilharem-se do quadro de 

metodologias tradicionais oriundas de diversas áreas do conhecimento, trilhando um 

caminho que permeia necessidades e diversidades da Arte, das pessoas, do entorno.  

No espaço percorrido pela pesquisa artística educacional, é de relevante valor o 

trabalho de Elliot W. Eisner, que em suas indagações e construções conceituais acentuou 

o papel central dos sentidos na investigação e no conhecimento incorporado em obras 

artísticas. Eisner conceitua pesquisa como promoção do entendimento humano, onde 

seja possível a aquisição e utilização de diferentes formas de representações, 

impulsionando a instigação e consciência dos fenômenos sociais e culturais. O autor 

afirma que: 

[...] é importante existirem diferentes formas de entendimento para a 
compreensão dos fenômenos complexos, que podem ser visualizados de muitas 
maneiras. É a visão da pluralidade que buscamos em longo prazo, ao invés de 
uma abordagem “monoteísta” para a realização de pesquisas (BARONE; EISNER, 
2012, p. 10).  

Conectando conhecimento ao fazer artístico, práticas artísticas com educacionais, 

as metodologias de Pesquisa Baseada em Arte (PBA) e a Pesquisa Educacional Baseada 

em Arte (PEBA) tornam-se essenciais em investigações que pensam e valorizam as 

especificidades do processo artístico e o seu íntimo diálogo com a Educação. 
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Thomas Barone e Eisner afirmam que a Pesquisa Baseada em Arte (PBA) tem como 

objetivo “redefinir e, especialmente, ampliar o guarda-chuva conceitual que define o 

significado de pesquisa em si” (2012, p.2). Para tanto, desde a primeira vez que Eisner 

utilizou esse termo em um evento educacional da Universidade de Stanford nos Estados 

Unidos em 1993 até os dias de hoje, a metodologia qualitativa de Pesquisa Baseada em 

Arte tem aproximado numerosos pesquisadores que “exploram capacidades expressivas 

do ser humano como forma de capturar qualidade de vida que impactam o que nós 

somos e como vivemos” (2012, p.171). 

Desse modo, a tradição hierárquica, hegemônica e persistente de separar o sujeito 

do objeto em pesquisas nas Ciências Experimentais, abre espaço a um ambiente de 

investigação científica nas Ciências Humanas e nas Ciências Sociais, assim como nas 

Ciências da Educação, ampliando a discussão dos estudos sobre fenômenos complexos 

que interagem com a criatividade artística. As práticas de pesquisas baseadas em Arte se 

definem, portanto, como: 

[...] um conjunto de ferramentas metodológicas utilizadas por pesquisadores 
qualitativos durante todas as fases da pesquisa social, incluindo coleta de 
dados, análise, interpretação e representação (LEAVY, 2009, p. 2-3). 

O papel de liderança que Eisner exerceu como presidente da Associação 

Americana de Pesquisa Educacional (AERA) lhe permitiu criar estruturas e espaços para o 

desenvolvimento e fortalecimento da PBA nos Estados Unidos e Canadá. Cruzando 

fronteiras interdisciplinares em pesquisas nas Ciências Sociais, a PBA, como metodologia 

de pesquisa qualitativa, instiga pesquisadores que se utilizam da investigação dos 

procedimentos artísticos, sejam eles poéticos, visuais, performáticos ou musicais a 

fortalecerem o entendimento de pesquisa como uma forma de conhecimento 

multifocada, porque abarca, em uma mesma intensidade e de modo explícito, a 

investigação e o investigador. 

Os praticantes da PBA tendem a reconhecer o valor dos modos alternativos de 

representação para as pesquisas, sugerindo-os como um saber pós-moderno (EISNER, 

1997), poéticas etnográficas (DENZIN, 2003), feminista (FINLEY, 2001), arte-terapia 

(McNIFF, 1998, a, b), ou pós-colonial (DIMITRIADIS; MCCARTHY, 2001) de neutralização 

do paradigma positivista ocidental. Característica importante, também, da PBA é seu viés 

de política cultural crítica, que tem como objetivo provocar a ação e mudança, no qual o 



140 
 

artista / pesquisador assume um papel ativo (MULLEN, 2003). Em diferentes campos da 

PBA também destacam-se os trabalhos de BARONE (2000, 2006), CAHNMANN-TAYLOR E 

SIEGESMUND (2008), LEAVY (2009), GREENE (2003), HERNANDEZ (2007), dentre outros. 

Para os referidos autores, a perspectiva de PBA é importante, sobretudo, porque 

produz significado por meio de diferentes entendimentos da condição humana, sejam 

eles sentimentos, posicionamentos, percepções, sendo esse processo um forte fazer de 

diversidades e pluralismo metodológico. Por esse motivo se torna aberta a educadores e 

profissionais de todas as áreas, especialmente para aqueles que removem, cavocam e 

levantam significativas questões para suas investigações, saboreando conversações e 

engendrando diálogos. 

A investigação que se norteia na PBA apresenta certas características que atraem, 

principalmente, aqueles que desejam construir um conhecimento por meio do processo 

da pesquisa em estado de comunhão ao processo do autor. Talvez o mais fundamental 

para esta abordagem seja a explícita utilização de qualidades estéticas na investigação, 

por si só, e na apresentação da pesquisa, muitas vezes através de formas de prosa escrita, 

de poesia ou de outra manifestação artística.  

 

Escrever o Movimento e Movimentar a Escrita 

Foi escrevendo meu movimento e movimentando minha escrita que a PEBA, e mais 

precisamente a A/r/tografia, se instaurou em meus processos artísticos/educacionais. 

Metafórica e metonimicamente falando, a A/r/tografia, se refere aos termos 

Artist/Research/Teacher, sendo essa metodologia um modo relacional entre criação, 

pesquisa e ensino. Ou seja, uma prática pedagógica que proporciona aos 

artistas/pesquisadores/professores existirem em contiguidade, num híbrido despertar da 

mestiçagem texto-imagem, texto-corpo, texto- música, texto-poesia. Este lugar de 

encontro, onde saber e fazer se mesclam, torna-se um terreno fértil para vivências, 

exploração e transgressão de territórios, um lugar de elementos hifenizados, complexos 

(IRWIN, 2004a).  

Encorajada pela proposta alternativa de investigação e entendimentos artísticos, 

estéticos e educacionais, me permiti ir além das formas tradicionais de pesquisa, 
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provocando com isso uma métissage (IRWIN, 2004b) entre meu fazer artístico, entre a 

docência de meus alunos e minha pesquisa.  

Desde a minha vivência na Universidade da Columbia Britânica (UBC) no Canadá, 

experienciando e discutindo com professores e colegas sobre A/r/tografia, até os 

caminhos diários percorridos em meu espaço de formação e trabalho – Licenciatura em 

Dança e cursos de extensão –, várias cadeiras moveram-se. Utilizo aqui a metáfora da 

cadeira para fazer uma alusão a minha tese de doutorado sob o título “De como cadeiras 

se movem: escrevendo meu movimento, movimentando minha escrita: uma experiência 

a/r/tográfica em Dança” (MAÇANEIRO, 2013) 

Percebi, com a A/r/tografia, uma maneira de entrecruzar processos educacionais, 

redescobrindo meu devir artístico e para isso sentei em cadeiras comunitárias, criando 

modos de aproximação que evocam sensibilidade, percepções, aberturas, escuta e 

produção de significado para todos, eu, meus alunos, seus alunos, a universidade, a 

escola e a Arte, coletivamente. 

Enquanto Pesquisa Educacional Baseada em Arte (PEBA), a A/r/tografia encoraja o 

professor/pesquisador a refletir e se auto inquirir por meio de sua vivência artística. 

Segundo Irwin (2003, p. 72): 

Em vez de se preocupar com explicações racionais, educadores estariam 
sincronizados com seu próprio conhecimento tácito e aceitariam que o 
conhecimento não é tão somente verbal, de modo a incluir em seus horizontes 
conhecimentos derivados dos sentidos e da intuição. 

Ao olhar e perceber minhas cadeiras enquanto artista, pesquisadora, professora de 

Dança estimulada pela A/r/tografia, coloquei-me em uma posição frente a meus 

pensamentos que me impelem a percorrer as brechas, o não feito... Rastros que 

reverberam, para meus alunos e para mim e sinalizam uma maneira de construção de 

investigações e conhecimento teórico/práticos que articulem vivências, comportamentos, 

posicionamentos não necessariamente acadêmicos, mas de “como nós percebemos 

tempo e espaço no mundo, afetando o como nós estamos engajados nesse mundo” 

(IRWIN; SPRINGGAY, 2008, p.xxvii). 

Usufruindo da minha história e as de meus alunos, práticas foram repensadas e 

tornam-se um processo de reconstrução, onde mais do que análise de estudos são 
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investigações de vida, da vida de professores e do cotidiano educacional que permitem 

uma articulação com as próprias danças e andanças de minha trilha educacional.  

Em um contexto histórico educacional, o livro “O método (auto) biográfico e a 

formação”, organizado por António Nóvoa e Mathias Finger, em 1988, apresenta-se como 

um marco para as pesquisas de abordagem biográfica e de formação de professores. Seus 

estudos são de relevância para a reflexão do valor da educação para adultos e a profissão 

docente, assim como sobre os desafios e as interações que se dão nas histórias de vida de 

professores. 

Também os escritos de Nóvoa “Os professores e a sua formação” (1995a) e a “Vidas 

de professores” (1995b) se transformaram num referencial importante para 

pesquisadores que desejam dar voz aos processos pedagógicos da escolarização por meio 

de uma conexão entre o cotidiano escolar e a pessoa que, com sua singularidade, está 

sentado na cadeira de professor.  

A confirmação do método autobiográfico como ferramenta teórico-metodológica, 

que se utiliza de subjetividade e historicidade no desenvolvimento de pesquisas na área 

de formação de professores, se entrecruza com a A/r/tografia (IRWIN; DE COSSON, 

2004a) ao envolver a produção artística com o ensino/aprendizagem por meio da 

pesquisa viva, viabilizando e colocando em movimento seu aspecto heurístico, 

provocando um “ir além” da epistemologia tradicional, respondendo à necessidade de 

renovação que se instaurou na objetividade constante das Ciências Sociais.  

Acredito que os processos oriundos da minha prática, da pesquisa e do contínuo 

formar e formar-se com meus alunos, constituem-se em tudo que foi e é vivido dentro e 

“fora dos  muros” da instituição. Histórias do dia-a-dia, relações familiares, encontros, 

desencontros, vivências políticas, culturais, sociais, estágios, ensaios, apresentações, 

discussões, que na intersecção dos momentos, unem o que é singular com o plural, o que 

é individual com o universal, numa tentativa de um novo olhar para o que é social. 

No ato de garimpar saberes por meio de experiências familiares, afetivas, sociais, 

culturais, políticas e éticas, negocio significados para o ensino e pesquisa, entendendo 

que nas aberturas entremeadas por conhecimento, os “significados são negociados por, 
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com e entre a/r/tógrafos, assim como suas audiências. É nesta conversação que múltiplos 

intercâmbios coexistem e reverberam juntos” (IRWIN; SPRINGGAY, 2008, p.xxx). 

Dessa forma, busquei em Irwin e Springgay (2008) condições para uma organização 

de ideias, as quais se guiam por noções de relacionalidade, entrelaçadas pela pesquisa, 

estética e aprendizagem relacionais. A compreensão relacional pode se constituir através 

de vários processos, entre eles sociais, culturais, educacionais, políticos. Para Bal e Rogoff 

(apud IRVING; SPRINGGAY, 2008), essa relacionalidade é enfatizada por meio da 

interdisciplinaridade e para sua obtenção precisamos “procurar suas bases heurísticas e 

metodológicas em conceitos antes que em métodos” (BAL apud IRWIN; SPRINGGAY, 

2008, p. xxvii). Assim: 

A pesquisa relacional, através da estética relacional e da aprendizagem 
relacional, é constitutiva antes que descritiva e pode representar o trabalho de 
um único a/r/tógrafo, uma comunidade de a/r/tógrafos e/ou o processo de 
construção de significado de membros de uma audiência. Cada pessoa e grupo 
alimentam e dão forma à pesquisa viva” (IRWIN; SPRINGGAY, 2008, p. xxvii). 

Para tanto, foram criadas representações ou práticas conceituais denominadas na 

língua inglesa de renderings6, que situo como modos flexíveis e intersubjetivos de análise 

para significar e interpretar o processo artístico em uma Pesquisa Educacional Baseada 

em Arte. De acordo com diversos A/r/tógrafos, os renderings: 

[...] se movem nas fronteiras entre teoria, prática e atividade criadora e 
permitem a cada um se impactar reciprocamente. Uma rigorosa atenção aos 
renderings pode resultar em profundas interações dentro das condições 
relacionais da pesquisa relacional, estética relacional e aprendizagem relacional 
(IRWIN; SPRINGGAY, 2008, p.xxxi).  

Nesse sentido os renderings não são fechados, pelo contrário, estão em 

permanente movimento, permeando o pensamento de Deleuze e Guattari quanto aos 

devires da arte que acontecem em um plano diferente daquele de conceitos estáticos: 

É por isso que há sempre muitos movimentos infinitos presos uns nos outros, 
dobrados uns nos outros, na medida em que o retorno de um relança um outro 
instantaneamente, de tal maneira que o plano de imanência não pára de tecer, 
gigantesco tear. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.54-55). 

Desse modo, a professora é a artista que sai da cadeira para se mover, para 

pesquisar, para ensinar bifurcando canais, buscando novas situações, sem lugares 

hierárquicos. Nesse contexto, dou ênfase para seis representações (IRWIN; SPRINGGAY; 

                                                        
6
 Este termo será usado na língua inglesa em todo o texto. 
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LEGGO; GOUZOUASIS, 2008) que auxiliam a/r/tógrafos em suas pesquisas artísticas a 

estarem engajados em “pesquisar no mundo através de ambos os processos, notando 

que não são separados ou processos ilustrativos, mas processos interconectados”. 

(IRWIN; SPRINGGAY, 2008, p.xxviii). São eles:  

 Contiguidade: lugar da ênfase na identidade do artista, pesquisador e professor 

existente simultaneamente e em continuidade. Relacionamentos de uma estética 

relacional que promovem entrelugares da arte, pesquisa e ensino, entrelugares da 

arte e texto, entrelugares da atividade e produção artística. 

 Metáfora e metonímia: lugar da ênfase na existência de novos significados e 

relacionamentos entrelaçados, dando sentido ao mundo, fazendo relações ao nosso 

sentido. 

 Aberturas: ênfase em abrir conversações e relacionamentos, não necessariamente 

passivos e sim abertos a tensões e contradições, resistindo as áreas de conforto e 

previsibilidade. 

 Reverberações: ênfase no movimento dinâmico favorecendo mudanças para novos 

e profundos significados, novas descobertas. 

 Excessos: ênfase no que está fora do aceitável, quando controle e regulamentação 

desaparecem, provocando transformações.  

 Pesquisa Viva: lugar da ênfase nas práticas e experiências vivas, nas relações entre 

pessoas e coisas, um compromisso de vida do artista/pesquisador/professor com a 

Arte/ Pesquisa/ Educação. Dados para pesquisa qualitativa provenientes de 

entrevistas, crônicas, diários, artefatos de coleções, escritos de jornais, fotos, 

documentários, investigações artísticas por meio de pintura, composição musical, 

performances e artefatos educacionais assim como diários de professores, jornais 

estudantis, narrativas e outros. 

Pensando nesses modos de ação, quando entro em sala de aula ouço histórias, 

peculiaridades, contextos, que assim como conteúdos programáticos podem ser 

propostos como forma de se pensar uma Dança muito mais cidadã e significativa.  
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Nessa prática, redes de comunicação se estabelecem, o professor dentro de sua 

história e entre as histórias de seus alunos, construindo através do corpo que dança um 

entrelugar, caminhos pedagógicos, que promovem experiências e propagam 

conhecimento estético conectado ao humano. 

Experienciar o corpo é compartilhar sensações, ideias, teorias e práticas que, 

interligadas, provocam pesquisadores a pensarem dinâmicas para aulas de Dança, que 

instiguem alunos a perceberem-se enquanto pessoas em diferentes ambientes e 

contextos diversos, compromissados no sentido da partilha e reverberação de suas 

histórias com sua comunidade de prática, no sentido de entender o que nos move e pode 

mover no outro. Quando falo em dinâmicas, penso em práticas dialógicas 

contemporâneas em Dança, onde professor e aluno possam refletir o significado de redes 

pela prática que evidencia propostas autênticas de sensibilidade aos seus corpos e ao dos 

outros. Ter uma atitude de atenção ao próprio corpo, ao toque corporal coletivo, 

prontidão e consciência corporal, também envolve a abertura a novas situações, coletivas 

e contextualizadas, transpondo resistências, enfrentamentos inesperados, encruzilhadas, 

descobrindo, assim, novas possibilidades de reverberação. 

Dessa maneira, a A/r/tografia como metodologia relacional e de situações propõe 

aos professores pesquisadores que também estimulem mudanças nas características dos 

espaços escolares, os quais possam proporcionar aos corpos moverem-se por lugares 

comuns e, ao mesmo tempo, inusitados. Carteiras podem ser arrastadas para um canto 

nas aulas de Dança, mas também podem ser deslizadas, viradas, agrupadas, suspensas, 

levadas para fora ou até eliminadas, num cenário que desperta modos de práticas de Arte 

coletivas e reveladoras, contribuintes e compromissadas com aproximações e 

entendimentos estéticos, provocadoras de conhecimento e de vida.  

No movimento de dançar, pesquisar e ensinar Dança, pessoas, ações e ambientes 

dialogam, garantindo e ampliando experiências que se legitimam, pois, como Larrosa 

afirma: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 

ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2002, p.21). 

De acordo com Springgay; Irwin; Wilson; Kind (apud IRVING; SPRINGGAY, 2008, 

p.xxix), para dar vida e vivermos uma pesquisa é necessário “um encontro corporificado”, 



146 
 

constituído por meio de compreensões e experiências de qualquer forma sensorial antes 

que em meras representações.  

 

Dançar Dançando 

Mover-se corporalmente, instigar, questionar e transformar percepções 

educacionais se constitui na prática a/r/tográfica realizada com um grupo de professores 

de Arte da Educação Básica no Projeto de Extensão “Dançar Dançando” da 

Unespar/Campus II FAP. Essas vivências reverberadas trazem novas possibilidades, outros 

lugares de reflexão, que ampliam condições para que professores de Arte do ensino 

formal percebam seus corpos, seus cotidianos, seus movimentos, entendendo que a 

dança pode ter um significado vivo na Escola. Um lugar para redescobrirmos por entre 

nossas histórias, um modo de transpormo-nos enquanto artistas/pesquisadores/ 

professores. Falo aqui, em especial, do grupo de professores de 2015.  

Naquelas tardes em que nos encontrávamos, o uso do papel craft era constante, 

através do qual pudemos desenhar nossos corpos, podendo observar, perceber, explorar 

sensivelmente descobertas e redescobertas corporais. Trabalhando coletivamente ou 

dois a dois, corpos deitavam-se de maneira confortável, onde linhas, ângulos, retas e 

curvas combinadas, surgiam e eram percebidos por quem desenhou, bem como por 

quem foi desenhado. 

Para além do contorno corporal, por que perceber o corpo dessa forma? Que 

memórias são visitadas? O corpo nos traduz? Como o corpo nos representa? Como 

desenhos corporais se sensibilizam? Como pensar corpo/movimento/ensino de Arte no 

ambiente educacional? 
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Figura 1: Projeto de Extensão Grupo Dançar Dançando – Acervo pessoal 

O corpo que se move e dança na Escola, é o mesmo corpo que anda, corre, pinta, 

esculpe, joga, desenha, canta, representa e se movimenta de todas as formas numa 

determinada realidade, portanto é através da linguagem corporal e não apenas pelo 

intelecto, que o homem entra em contato com o mundo “Há experiências vividas que 

dificilmente podem ser expressas por palavras. Mas que podem, sim, ser alcançadas por 

processos complexos em que corpo, forma plástica e linguagem verbal se somam, até se 

consolidar numa nova unidade” (BOGÉA, p.10, 2004). 

Professores percebendo seus corpos pelo viés de suas histórias, e quê histórias. É 

interessante como a memória tomava conta dos corpos de cada um deles. E a Escola, o 

seu lugar de trabalho, estava ali representado, vivo e revigorado em cada perna, cabeça, 

braço, boca, pé e todo o corpo que se movia. Era como se eu estivesse na sala de aula 
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juntamente com eles, pois naqueles movimentos e desenhos, nos artefatos e 

representações corporais feitas no chão, se configurava novos modos dos professores 

perceberem situações, escolhas, para além de seus planos e concepções de ensino. O 

grupo, aos poucos, percebeu as redes de conhecimento construídas na experiência, no 

cotidiano que nos rodeia, alcançando dessa forma uma dimensão sensório-corporal do 

mundo em que vivemos. 

A A/r/tografia como metodologia que desperta e instiga vivências artísticas 

sensíveis, de conhecimento, consegue ao longo do tempo mediar e problematizar 

investigações dinâmicas pelo corpo, que por diferentes experiências e compreensões 

educacionais passam a se engajar de maneira mais profunda, revelando novos 

significados. 

Tendo o corpo como instrumento de conhecimento, proponho a professores que 

em sua prática com dança primeiramente observem as pistas que seus alunos oferecem 

sobre seus corpos, seja pelo movimento, pela fala, pelo som, pelo olhar. Cada parte do 

corpo é embutida de situações que passam a fazer parte de histórias que se movem. 

Trata-se de estar envolvido com um trabalho em Dança fundamentado em 

relacionamentos humanos estéticos permeados pela consciência cinestésica e desse 

modo, vou continuar movendo minhas cadeiras, tendo o pensamento a/r/tográfico como 

disparador de memórias e histórias, proporcionando mais que entendimentos educativos, 

reverberações e produções de significados e saberes de vida, vida e conhecimento, vida e 

movimento, vida e Arte. 
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Relações entre ensino, práticas artísticas e pesquisa: questões para o 
debate sobre a formação do professor de artes visuais 

 

Mauren Teuber  

 

Resumo: Este artigo tem como tema as múltiplas dimensões que constituem o trabalho profissional do 
professor de Artes Visuais e os desafios para a formação docente. Apoia-se nos pressupostos teórico-
metodológicos da etnografia educacional, com observação participante, na forma como compreendida por 
Rockwell (1987) e Garcia (2001). A pesquisa foi desenvolvida em parte com a realização de um estágio 
sanduíche de doutoramento, na Florida State University, onde foi realizado o trabalho empírico. Os 
resultados apresentados estão apoiados na observação das situações didáticas organizadas e desenvolvidas 
por uma professora-artista-pesquisadora. Destaca-se a importância e a necessidade de fazer aproximações 
entre a ação pedagógica, a produção artística e a dimensão investigativa na formação do professor de Artes 
Visuais. 
 
Palavras-chave: Etnografia educacional; professor artista pesquisador; formação de professores de Artes 
Visuais; Licenciatura em Artes Visuais.  

 
 
 

Introdução  

 A decisão da etnografia educacional é uma opção de aproximar-se da escola para 

conhecer o que ali ocorre e, a partir da experiência etnográfica, construir relações mais 

complexas sobre os processos escolares, compreendendo o papel que os sujeitos 

escolares têm na produção dos diferentes processos que compõem o que se denomina 

de escolarização. 

 Nessa direção, o que se evidencia é que a construção de cada escola, “mesmo 

imersa num movimento histórico de amplo alcance, é sempre uma versão local e 

particular neste movimento” (EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p. 11). A ideia é entender a 

realidade da escola não apenas a partir das normas e documentos oficiais - dentro do 

qual o currículo oficial constitui apenas um nível normativo – compreendendo assim que 

normas educacionais oficiais não se incorporam à escola de acordo com sua formulação 

original, mas que são recebidas e interpretadas dentro de uma ordem institucional 

existente no espaço escolar.  

 Essa forma de explicar a realidade escolar abre espaço para que a investigação 

educativa tome a ação dos sujeitos escolares como foco e objeto de pesquisa, sem 

desconsiderar as relações que se constituem determinações na produção da vida social e, 

portanto, na vida escolar.  
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 Tem-se, então, nessa perspectiva, a defesa da necessidade de analisar e 

reconstruir a lógica dos processos que ocorrem dentro da instituição de ensino e para tal 

objetivo, os registros etnográficos e as análises a partir deles seriam um caminho teórico-

metodológico adequado- mais particularmente na forma compreendida por Rockwell 

(1987) e Garcia (2001) 7.  

 Assim, a escolha por esse modo de aproximação com o cotidiano da sala de aula, 

permitiu realizar um estudo para observar como a formação do professor de Arte 

acontece em um curso de Licenciatura em Artes Visuais e observar as formas pelas quais 

os professores formadores de professor estruturam suas práticas educativas. 

 

A trajetória da pesquisa: um estudo de natureza etnografia   

 A estratégia privilegiada neste estudo etnográfico foi a observação participante, 

processo que implica, primeiramente, trabalho de campo intensivo e tempo prolongado 

do pesquisador no campo de estudo para observar, registrar e descrever analiticamente o 

que ali ocorre.  

 Assim, o trabalho empírico desta pesquisa foi estruturado a partir da minha 

seleção e obtenção de uma bolsa de estágio sanduíche do programa CAPES/FULBRIGHT8, 

realizada no programa de Pós-Graduação do Departamento de Arte Educação, da Florida 

State University (FSU), durante o primeiro semestre de 20159. O trabalho de observação 

participante que desenvolvi, propiciou a oportunidade de contato com professores 

formadores de professores de Artes Visuais e professores formadores de artistas em 

cursos de Graduação e de Pós-Graduação naquela universidade. 

 O trabalho empírico inicialmente consistiu na observação de cinco disciplinas em 

um semestre letivo estadunidense. Três disciplinas observadas eram cursadas por alunos 

                                                        
7
 Ver mais detalhadamente em: TEUBER, Mauren. Relações entre ensino, práticas artísticas e pesquisa: princípios 

didáticos para a formação do professor de Artes Visuais. 275f. Tese (Doutorado em Educação) – Setor de Educação da 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016. 
8
 O programa CAPES/FULBRIGHT tem como objetivo incrementar as pesquisas realizadas por doutorandos, no país, nas 

áreas das Ciências Humanas, Ciências Sociais, Letras e Artes e estreitar as relações bilaterais entre o Brasil e os Estados 
Unidos. No ano de 2013 foram concedidas trinta bolsas à doutorandos brasileiros, com a duração de nove meses, 
através do processo seletivo divulgado anualmente pelo escritório da Comissão Fulbright Brasil. 
(<http://fulbright.org.br/comissao/>) 
9
 Esta investigação faz parte da tese apresentada ao curso de Programa de Pós-Graduação em Educação, linha de 

pesquisa Cultura, Escola e Ensino, da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de 
Doutora em Educação, em março de 2016. 
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do programa de Mestrado no Departamento de Arte Educação, foram elas: Teoria e 

Prática na Arte Educação I; Arte para a vida; e Seminário: Estudos Atuais e Comparativos 

em Arte Educação. Além dessas, foram observadas, duas disciplinas de pintura no 

Departamento de Arte - Pintura Inicial e Pintura Aquosa - cursadas por alunos da 

graduação do curso de Bacharelado em Artes.  

 A participação nestas disciplinas foi fundamental para minha compreensão de 

como se dá a formação dos profissionais em Arte, tanto na graduação como no mestrado, 

naquele país; para entender as relações e as diferenças entre os dois departamentos; e, 

em especial, ampliar o entendimento sobre os cursos, a relação dos alunos e dos 

professores com suas atividades.  

 O trabalho investigativo se iniciou com questões orientadoras amplas sobre a 

formação docente com o intuito de focalizar gradualmente um novo elemento a ser 

estudado ao longo do período de presença nas aulas, assim como proposto por Rockwell 

(1987). Em função do campo empírico se mostrar aberto e disponível e diante da 

possibilidade de trazer subsídios para um entendimento mais aprofundado sobre a 

formação de professores de Artes Visuais, decidi pela focalização do estudo a partir dos 

elementos observados em uma disciplina específica. Assim, o acompanhamento de uma 

professora contribuiu para a focalização deste estudo em torno da forma como as 

dimensões da docência, da prática artística e da pesquisa podem ser articuladas nas 

práticas do professor de Artes Visuais e os desafios para a formação docente, temática 

que passou a dirigir a construção teórica e metodológica da pesquisa. 

 O processo de observação do cotidiano das aulas se fundamentou em duas fases. 

A primeira se caracterizou por observações e registros gerais e a focalização da pesquisa 

em uma única disciplina específica para a formação de professores de Artes Visuais. Na 

segunda fase da investigação, foram realizadas sucessivas análises do material empírico 

no diálogo com a teoria - característica da etnografia - e foram definidas algumas 

categorias de análise.  

Assim, os resultados produzidos evidenciam a possibilidade de descrever 

analiticamente situações didáticas propostas naquela realidade particular, entremeados 

de condicionantes culturais, históricos, sociais e institucionais. Aqui, é preciso destacar, 

como uma questão teórico-metodológica muito importante, como o saber local não só 
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proporciona as bases que dão origem a reflexões, mas permite a construção de 

explicações e princípios, perspectiva de pesquisa na escola que se apoia sobre as 

proposições de Geertz (1999) para a etnografia. Entende-se, nesse sentido, que não se 

trata de tomar a empiria como fonte de verdades; mas que ela pode ser entendida como 

objetivações, em um caso particular, de relações que se deseja compreender.  

 

Buscando novos referenciais  

 Já no inicio do trabalho de campo, as práticas de ensino da professora que 

acompanhei mais a fundo nas observações, indicaram a necessidade de aprofundamento 

teórico a respeito da relação entre o professor e o artista. Para compreender sua forma 

de trabalho vi a necessidade de buscar novos referenciais, leituras de artigos e de 

pesquisas que colocassem em foco as diferentes dimensões que se entrecruzam na 

constituição do profissional que ensina Arte. 

 Nos últimos anos, uma significativa produção acadêmica em países como Estados 

Unidos, Reino Unido e Canadá tem-se direcionado à análise do trabalho de professores 

de Arte que são comprometidos com as suas práticas artísticas, principalmente, mas não 

exclusivamente, em escolas. Assim, como parte da investigação desenvolvida durante o 

período de estágio na Florida, realizei um levantamento bibliográfico em bases virtuais 

para localizar livros, teses e artigos escritos sobre a temática artista/professor, na 

literatura acadêmica de língua inglesa.10  

  As expressões artist/teacher e teacher/artist são usadas na literatura norte-

americana, inglesa e canadense pesquisada. Nestes países a formação do professor de 

Arte ocorre em nível de Mestrado. Não necessariamente, mas em grande maioria, para 

admissão nesses programas de Mestrado, o aluno precisa ser Bacharel em Arte, em 

cursos com duração média de quatro anos. Assim, é possível deduz que a expressão 

artist/teacher denota esse modelo de formação, no entanto aparecem na literatura 

exemplos de artistas que não têm a formação de professor de Arte certificada 

oficialmente, mas atuam em escolas e são denominados artist/teacher. 

                                                        
10

 Destaca-se a importância das possibilidades de acesso concedido pela biblioteca da FSU para atividades no âmbito da 
bolsa CAPES/FULBRIGHT. 
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 Na etapa preliminar dessa revisão específica, adotei como ferramenta de busca os 

seguintes descritores: art education program; art education course; art education 

curriculum; preservice art teacher; preservice art teacher preparation; art teacher 

training; artist-teacher. Nessa revisão foram localizadas 21 teses de doutorado, 04 

dissertações de mestrado, 17 artigos e 2 livros e um projeto. 

 A partir desta primeira seleção, optei por privilegiar especificamente a palavra-

chave artist-teacher, excluindo investigações que não se relacionassem explicitamente 

com a temática de interesse da pesquisa, como, por exemplo, história de vida de 

professores, análises de cursos de graduação em Arte e investigações que associam a 

formação do professor com temáticas muito específicas. Assim, ao final, o corpus 

documental ficou reduzido em 13 teses de doutorado, 08 artigos, 02 livros e um projeto.  

 Após a leitura inicial desse material, optei pela concentração do estudo na leitura 

detalhada das teses localizadas11. As treze teses foram desenvolvidas em Programas de 

Pós-Graduação diversos, embora a titulação outorgada divida-se entre o grau de Doutor 

em Educação e grau de Doutor em Filosofia. Busquei localizar trabalhos realizados nos 

últimos dez anos, sendo que a maioria das teses foram defendidas nos últimos anos (duas 

de 2013 e quatro de 2014), contudo, excepcionalmente, uma tese de 2002 foi incluída, 

por sua particular relevância e inúmeras citações.  

 Nesse levantamento bibliográfico, as teses foram agrupados por temas, em cinco 

conjuntos,: 1) Pesquisas Educacionais Baseadas em Arte; 2) Pesquisas sobre formação do 

Professor de Artes Visuais; 3) Pesquisas sobre o Artista Professor; 4) Pesquisas sobre o 

trabalho do Artista Professor nos cursos de graduação em Artes Visuais; 5) Pesquisas 

sobre o Artista na Escola. 

 Além disso foram realizados alguns apontamentos sobre uma temática específica - 

Artistas que ensinam. Refere-se a um projeto de Pesquisa realizado por uma organização 

independente que teve como objetivo traçar um panorama abrangente sobre o trabalho 

de Artistas que atuam como professores, não necessariamente em tempo integral, ou 

com formação para o ensino, no EUA12. 

                                                        
11

 Ver referências listadas ao final do artigo. 
12

 RABKIN, Nick. et al. Teaching Artists and the Future of Education. A Report on the Teaching Artist Research Project. 
Chicago: National Opinion Research Center (NORC), Cultural Policy Center at the University of Chicago, 2011.  
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 Esta revisão não teve caráter exaustivo e que foi realizada com o objetivo de 

apontar alguns elementos que, presentes nas pesquisas, certamente contribuíram para 

com o entendimento sobre as tensões existentes na construção da identidade do 

professor de Arte e na sua formação. Também é necessário dizer que apresentei essa 

revisão bibliográfica reproduzindo – na forma de imagens - os esquemas feitos para a 

leitura, como seguem dois exemplos a seguir: 

 

Figura 1. Fonte: Pesquisa da autora (2016). 
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Figura 2. Fonte: Pesquisa da autora (2016). 

 

As aulas de uma professora-artista-pesquisadora: a presença das três dimensões 

 A partir da observação participante, na disciplina semestral, intitulada Seminário: 

Estudos Atuais e Comparativos em Arte Educação, do curso de Mestrado em Arte 

Educação, destacaram-se as aulas de uma professora-artista-pesquisadora. Como dito 

anteriormente, o acompanhamento dessa professora contribuiu para a focalização do 

estudo em torno da forma como as dimensões da docência, da prática artística e da 

pesquisa podem ser articuladas nas práticas do professor de Artes Visuais. Assim, serão 

apresentadas a seguir, nessa seção, algumas análises realizadas a partir do material 

produzido no campo empírico. Destacam-se, no recorte possível dentro dos limites deste 

texto, o plano de ensino e a dinâmica de sala aula criação de um diário visual.  

Contudo, é importante retomar, a ideia de que na abordagem etnográfica 

assumida, o trabalho empírico cumpre a finalidade de provocar o pesquisador em relação 

às suas pressuposições iniciais e às perguntas orientadoras, permitindo a construção 

gradual de um objeto de estudo. Não se trata, então, de tomar a empiria como fonte de 

verdades; mas ela pode ser entendida como objetivações, em um caso particular, de 

relações que se deseja compreender. 
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Essas práticas não são analisadas, aqui, com vistas a estabelecer modelos de aula 

ou de práticas que seriam consideradas corretas ou mais adequadas e, portanto, 

desejáveis para qualquer outra situação particular – não é essa a finalidade dos estudos 

de natureza etnográfica, realizados em um caso, expressão enfatizada por Garcia (2011).   

Trata-se de um esforço teórico realizado com base em uma situação particular 

de observação, em uma sala de aula, em atividades de ensino e aprendizagem, em uma 

disciplina específica para a formação de professores. E, a partir dela, pretende-se 

explicitar relações que ali estão objetivadas de determinadas formas, compreendendo os 

elementos em questão, as formas como eles se articulam e possíveis relações com as 

intencionalidades educativas, seja as relacionadas aos sujeitos, seja no âmbito das 

determinações locais e das determinações mais amplas. 

 

O plano de ensino  

A atuação da professora colaboradora chamou minha a atenção desde o 

primeiro dia de aula, em particular pela apresentação de seu plano de ensino. 

Diferentemente dos demais professores do Departamento de Arte Educação e 

Departamento de Arte, ela entregou uma versão do planejamento geral diferente de seus 

colegas docentes. A versão usual era escrita e impressa em um formato padronizado, 

iniciando com logomarca da universidade centralizada no topo da folha e com a mesma 

sequência de itens. O plano da professora era elaborado em um modelo criado por ela 

mesma. De uma forma gráfica, com desenhos, balões, colorido, escrito à mão, rabiscado, 

utilizando-se de uma linguagem informal e escrito em vários sentidos do papel. Por meio 

do plano de ensino, no primeiro dia de aula, ela já anuncia seu um modo de relacionar o 

ser artista e o ser professora. 

Este plano de ensino, que poderia em um olhar aligeirado ser classificado como 

caótico, é completamente estruturado. Ao observá-lo atentamente verifiquei que nele há 

praticamente todos os elementos constitutivos de um plano de ensino usual. Apesar de 

sua apresentação nada familiar ou convencional, e talvez considerado sucinto, constam 

nele a descrição do curso, as leituras exigidas, a organização das atividades a serem 

desenvolvidas, a forma de avaliação, em uma linguagem acessível e dirigida ao aluno. 

Apresento, a seguir, duas das quatro folhas. 
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Figura 3. Fonte: Sara Scott Shield (2015). 

 

 
Figura 4. Fonte: Sara Scott Shield (2015). 
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Criação de um diário de anotações visuais 

 A proposta de criação de um diário visual por parte dos alunos se deu inicialmente com a 

confecção de um caderno, no primeiro dia de aula, a partir de embalagens e caixas de papelão. O 

objetivo maior dessa atividade era o de “empurrar” os alunos à produção artística visual. 

A professora solicitou a elaboração de uma página por semana, desafiando-os a 

darem visibilidade aos conceitos do curso, criarem o planejamento visual das 

apresentações, documentarem as discussões, leituras ou o que mais tivessem vontade de 

registrar, artisticamente. De modo geral, estes diários eram elaborados com imagens 

recortadas, coladas, transferidas, desenhos, pinturas, rasuras e escritas.  

Na maior parte das aulas, a professora dedicava um tempo da aula para a 

elaboração dos diários e ela mesma realizou um diário durante o período das aulas, 

enquanto os alunos faziam os deles, repetindo a ação da professora no sentido de 

trabalhar como eles em alguns momentos, como em outras situações analisadas no 

estudo. 

 
Figura 5. Fonte: Pesquisa da autora (2016). 

 

Obviamente essa construção do trabalho não se passou em um campo neutro, os 

embates e tensões apareceram e foram constantes. Várias anotações de campo 

registram, por exemplo, manifestações dos alunos com relação ao controle do tempo 

dado para a execução das atividades artísticas, considerado por eles como insuficiente ou 

inadequado.  

Além das angústias e resistências geradas pelo processo criativo nos alunos, eu 

mesma enfrentei inúmeras dúvidas ao longo do período de observação com relação ao 
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efetivo significado dessa prática educativa. 

É certo que o desenvolvimento de novas práticas de ensino não se faz sem ajuda. 

Não se pode caminhar nesse sentido sem modificar as atitudes dos alunos e contar com 

eles para que entrem no jogo de novas dinâmicas de aula. Desse modo, observei a 

exigência de hábitos de trabalho diferentes, e mais tempo dedicado ao trabalho artístico 

individual do que num modelo de aula tradicional. Isto implica, como pode ser observado, 

uma tolerância em relação à gestão do tempo, e mesmo dos horários, das tarefas, dos 

recursos disponíveis para fazer o trabalho. A  turma, nas atividades das práticas artísticas, 

apresentava-se mais como uma oficina onde cada um se ocupava com as suas tarefas e a 

professora intervia no caso de necessidade. Este modo de funcionamento exige 

especialmente tolerância face à desordem e à diferença, capacidade de auto-regulação e, 

inclusive, de auto-avaliação. 

Ao olhar o conjunto de práticas da professora é possível localizar o trabalho dela 

na intenção de conectar a teoria e a prática em relação à docência. Ainda que de fato a 

potencialidade da atividade se dê no desenrolar de todo o período do curso e da 

repetição, é preciso reconhecer o valor de construir atividades de ensino que mostrem 

aos alunos a forma pela qual o professor pensa ser a melhor forma de se ensinar Arte.  

Na análise da atividade foi possível observar que a própria aula da professora se 

constitui em um espaço em que há uma relação entre a teoria que explica como ensinar e 

a prática que expressa esse como ensinar. Importa perceber que na tentativa de entender 

essa relação teoria / prática - observado nessa professora -, que quanto mais o professor 

conseguir mostrar para o aluno, fazer junto com o aluno a experiência de ensino, na 

concepção de ensino que se acredita, seja qual for, mais o professor estará 

proporcionando ao aluno um aprendizado daquele modo de ensinar. 

 De modo geral, os professores formadores querem que seus alunos sejam futuros 

professores de determinada maneira, mas em parte significativa das vezes eles mesmo 

não o são, - o que significa dizer que os professores, teoricamente, possuem uma 

compreensão e um discurso que, entretanto, nem sempre se materializa em suas ações, 

contraditórias a esta ‘consciência teórica’ ou dela distanciada.  

Outra questão que merece destaque é a do tempo. A realização do diário visual 
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percorre o curso todo, simultaneamente com os outros trabalhos que foram sendo 

desenvolvidos pelos alunos. Esta é uma característica de organização das aulas desta 

professora, que coloca em ação ao mesmo tempo um conjunto de atividades. Do ponto 

de vista didático, destaca-se a complexidade de entrecruzar todas as atividades.  

 Ainda sobre a criação do diário visual, na penúltima aula do curso, a professora 

apresentou o processo avaliativo que desenvolveu sobre o seu próprio trabalho docente, 

contido em um diário. Intitulou a mesa na qual o apresentou de “Mapeando nossa 

experiência em um diário compartilhado”. Até aquele momento ela não havia comentado 

em sala de aula sobre este diário visual. 

Aberta à interferência dos alunos, ainda naquela aula, pediu para que os alunos 

preenchessem algumas páginas que estavam em branco no diário. Lendo-o com mais 

atenção certas páginas, foi possível encontrar novos elementos sobre o trabalho 

reflexivo-avaliativo da professora. Nele, ela faz anotações sobre problemas enfrentados 

durante o curso e socializa suas ideias e experiências, conforme relato abaixo:  

 
Figura 6. Fonte: Pesquisa da autora (2016). 

Mãos suadas. Acordei às 4:15. Sonhei sobre como dar aula hoje. Tenho evitado 
isso, porque eu não posso chegar sem alguma coisa para ser o “andaime” da 
conversa. A semana passada foi tão terrível - nós não permanecemos no tópico, 
tudo parecia artificial e estagnado. Falamos sobre o "outro" e a classe não 
respondeu de jeito algum. É, foi doloroso para mim. Eu fiquei chateada a 
semana toda, mas tive um incentivo (ver e-mail) e eu estou determinada a não 
repetir as discussão das últimas semanas - O plano? Realmente planejar o que 
faremos (...) (Página do Diário Visual da Professora. Registro fotográfico de 
campo, 16 abril 2015. Tradução minha). 
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Depreende-se, a partir do uso do termo de andaime13 neste trecho, o 

posicionamento na perspectiva sócio-interacionista construtivista. O uso dessa 

expressão bastante usado nas teorias derivadas dessa concepção ajuda a entender as 

práticas dessa professora.  

 

As múltiplas dimensões da identidade dos professores de Artes Visuais: um estudo etnográfico  

Os resultados da experiência etnográfica permitiram estabelecer alguns 

elementos de debate para as relações entre ensino, práticas artísticas e pesquisa e se 

mostraram um desafio para a formação docente. 

No que se refere à presença da dimensão do ensino, pude observar a organização do 

trabalho pedagógico altamente estruturado, em um conjunto de atividades ordenadas e 

articuladas que cumpriram a proposta inicial da disciplina em relação ao conteúdo proposto. 

Na análise das dinâmicas de aula observei que a aula da professora se constituía em um 

espaço em que os alunos iam aprendendo a ser professores, a partir das próprias condições 

constituídas por ela para realizar o ensino em sua disciplina. 

Sobre a presença da dimensão artística, ficou explicita a posição teórica que 

fundamenta a atuação da professora, em direção de um conhecimento baseado no ato 

de fazer Arte e que se utiliza da Arte como uma ferramenta pedagógica, focando, 

principalmente, nos processos vividos de forma estética, em oposição a experiências da 

ordem de resultados. Além disso, na análise das dinâmicas de aula pude evidenciar a 

presença de atividades que privilegiavam o espaço para o desenvolvimento artístico dos 

alunos e, por meio destes, o reconhecimento de suas identidades como artistas.  

De diferentes formas, a professora que colaborou com a pesquisa evidenciou a 

ideia de que as identidades do artista e do professor estão irrevogavelmente interligadas 

e interdependentes. A professora prioriza a relação identitária do artista/professor, 

defende a ideia de que essa ‘costura’ entre ambos cria enormes possibilidades para as 

                                                        
13

 Na educação, andaimaria refere-se a uma variedade de técnicas de instrução usadas para mover os alunos 
progressivamente em direção a uma compreensão maior e, em última instância, uma maior independência no processo 
de aprendizagem. O termo em si oferece a metáfora descritiva relevante: os professores fornecem níveis sucessivos de 
apoio temporário que ajudam os alunos a alcançar níveis mais elevados de compreensão e habilidade de aquisição que 
eles não seriam capazes de alcançar sem assistência. Como andaimes físicos, as estratégias de apoio são gradualmente 
removidas quando não são mais necessárias, e o professor gradualmente transfere a responsabilidade sobre o processo 
de aprendizagem para o aluno. (Disponível em: <http://edglossary.org/scaffolding/>. Acesso em 03 fev 2016).  
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práticas artísticas em sala de aula, traz facilidades ao professor em estabelecer relações 

com o trabalho de outros artistas fortalecendo o conhecimento do conteúdo de 

referência da área. Essa necessidade – manifesta pela professora colaboradora - está em 

perfeita sintonia com as ideias preconizadas pelos especialistas da área (DAICHENDT, 

2010; THORNTON, 2013).  

No entanto, é necessário ressaltar que conciliar o trabalho docente e o artístico, 

obviamente, não é uma questão simples, implica dificuldades e muitos desafios, inclusive 

físicos. De modo geral, é possível afirmar que a condição objetiva de trabalho dos 

professores de Arte, reduz a disponibilidade de tempo, dissuadindo os professores de 

Arte de seu próprio fazer artístico. Ressalto também a necessidade de continuar a 

investigação para aprofundar se a dimensão de artista também é existente ou se mantém 

ativa no caso de professores de Artes Visuais da Educação Básica.  

Com relação à presença da dimensão da pesquisa foi possível observar a presença 

de atividades de caráter investigativo/reflexivo nas aulas, de modo menos privilegiado 

que as demais. Contudo, a professora mostrou sua intenção em investigar de diversas 

maneiras e, de modo mais acurado, a organização e desenvolvimento de sua própria 

disciplina ensinada, que é uma marca do seu esforço de trabalho com um caráter auto 

reflexivo. Correlata a esta constatação, evidencia-se aqui, como indicado por Schmidt e 

Garcia (2011, p.47), que os professores podem e devem ser estimulados a investigar para 

ensinar, o que implica não apenas o uso da pesquisa como uma estratégia usada nas 

aulas, mas como acesso às formas de produção de conhecimento sobre o ensino. Aceita-

se assim, como interessante e válido, que o exercício da reflexão pode incluir, e que 

exige, necessariamente, uma compreensão da natureza do conhecimento a ser ensinado, 

incluindo suas formas de produção.  

  Essa investigação contribuiu para a compreensão e o reconhecimento da 

existência de dimensões que se entrelaçam em torno de um conjunto de conhecimentos 

específicos, os quais sustentam a ação do professor, contudo, é preciso destacar, que não 

necessariamente estarão presentes de forma igualitária e/ou homogênea, ou ainda, com 

a mesma intensidade.  
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Considerações finais 

 Ao concordar com o que apontam Daichendt (2010) e Thornton (2013), torna-se 

necessário repensar tanto as condições objetivas do ensino nas escolas públicas, quanto à 

formação de professores, seja inicial ou continuada, de modo a privilegiar a produção de 

Arte, a investigação sobre a Arte e o ensino. Nessa direção, indico como um princípio de 

organização do ensino de Arte a busca de contemplar permanentemente e de forma 

articulada as três dimensões, tanto na proposição, quanto no desenvolvimento, como na 

avaliação de atividades formativas. 

Para além de criar ou incorporar modelos estranhos à cultura escolar brasileira e 

as suas condições – por vezes precárias e desafiadoras – da formação em nível superior e 

da escola básica no país, este estudo buscou um caminho para contribuir com o debate 

sobre as condições que, pelo menos em parte, superem a distância entre aqueles que 

ensinam Arte na escola, aqueles que produzem pesquisas sobre o ensino e/ou sobre a 

Arte, e aqueles que produzem Arte.  
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Uma narrativa sobre modos de [com]partilhar pesquisas 

 

Lucia Maria Salgado dos Santos Lombardi 

 

Manhã muita fria de inverno em São Paulo e nos reunimos novamente, café em 

mãos, porque acreditamos em tentar compreender a realidade fazendo arte, em criar 

processos colaborativos de aprender, promovendo poéticas e procurando por outras 

formas de revolucionar.  

Assim foi que Ana Paula Abrahamian abriu a mesa, docemente dizendo que 

Lucimar Bello Frange a teria denominado “Modos de compar[trilhar] pesquisas”, pois 

trilhamos juntas e juntos caminhos que exigem nossas resistências: debulhamos o trigo, 

forjamos no trigo o milagre do pão. 

Scheila Maçaneiro encontra na A/r/tografia um lugar de fronteiras que permite 

pensar a pesquisa de forma diferenciada e se indaga vastamente sobre os modos de ser e 

estar no mundo, porque acredita que devamos investigar nossas vidas e viver nossas 

pesquisas. Nos solicita evocar lembranças, olhar, mover e vislumbrar por breve momento 

as histórias que carregamos no corpo, para então, refletirmos sobre modos de pensar os 

entendimentos humanos através dos entendimentos artísticos. Como ter ideias por meio 

de novos posicionamentos e renovadas interpretações das práticas pedagógicas? 

 

Figura 1. Fonte: Arquivo da autora. 

Sofia Olascoaga compartilha o processo de trabalho e investigação do projeto 

denominado “Entre utopia y desencanto” que realizou na cidade mexicana de 

Cuernavaca, que explorou as experiências e os imaginários da comunidade entre os anos 

de 1950 e 1980. O projeto partiu de uma inquietação pessoal de busca por espaços de 
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partilha, de descoberta das razões pelas quais nos organizamos em coletivos: por que 

dentro da arte nos organizamos assim?  

Sofia convidou uma série de educadores, artistas, psicólogos, intelectuais e 

ativistas para pensarem de que maneira as memórias coletivas nos atravessam e como se 

pode articular formas alternativas de colocar em relação alguém que quer aprender com 

alguém que quer ensinar, sem se passar por processos autoritários da forma como 

existem na escola. Então, foram criados lugares de narração, de construção de laços, de 

pensar fazendo e fazer pensando... 

 

 
Figura 2. Fonte: Fotos do Arquivo da autora. 

 

Mauren Teuber nos contou sobre sua pesquisa de doutorado e as dificuldades 

superadas no trajeto. Nos mostrou como os saberes locais proporcionam bases que dão 

origem a reflexões e construções e como registrou suas pesquisas bibliográficas em folhas 

nas quais escrevia, fazia anotações, fichamentos. Narrou seu encontro com uma 

professora que desenhava planejamentos e diários diferenciados, compostos ao longo do 

processo pedagógico vivido e, ao se perguntar como os papeis de professor, de artista e 

de pesquisador podem se relacionar e se articular nas práticas de artes visuais − estas três 

dimensões co-existem? – Mauren descobriu que as identidades do artista, do professor e 

do pesquisador estão irrevogavelmente interligadas e precisam ser reconhecidas. Ela 

acredita que estas facetas não se fazem presente de forma homogênea ou igualitária, 

mas são necessárias, a fim de que possamos superar a distância entre aqueles que 

ensinam arte na escola, aqueles que produzem pesquisa sobre o ensino ou a arte e 

aqueles que produzem arte. 
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Figura 3. Fonte: Fotos de arquivo da autora. 

Luciana Gruppelli Loponte fez uma instigante e bela reflexão teórica, a respeito 

de como se tem pensado pesquisa na pós-graduação em educação nas relações entre 

arte, verdade e pesquisa em educação. Ela começou nos trazendo uma poesia de 

Manoel de Barros para nos ajudar a lembrar que o que os poetas e artistas fazem está 

no lugar da loucura.  

No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona  
para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 

 

Luciana nos questiona: o que podemos apreender diante da atitude diante do 

mundo proposta pela arte? Ter outra posição diante da verdade (duvidar das verdades 

cristalizadas), desconfiar das certezas do que significa ser docente, manter a curiosidade e 

a inquietação. Ter atitude menos colonial e submissa: novas liras para novas canções! 

Porque muitas vezes esquecemos que na infância inventávamos, mas, com a arte, 

queremos ser capazes de continuar a fazer os verbos delirarem, como fazem as crianças. 
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AÇÕES POÉTICAS – ENSAIOS-VISUAIS 
 

Olga Egas (UFJF/GPeMC/GPAP) 
Rita Demarchi (IFSP/PELTI/GPeMC) 

 
A partir das Ações Poéticas de  

Monique Traverzim e Wasti C. Henriques 
Duo RaZim - Monique Traverzim e Paulo H. Raposo 

Paula Caju 
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HOMENAGEM À ANA MAE BARBOSA 

80 anos de idade, 60 de docência e 50 de São Paulo 
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ABSTRACTS 

 

WAYS OF DOING RESEARCH IN CONTEMPORANEITY 
 

 
Scribbles of realities: the challenge of narrating and understand the teaching profession 

Dislane Zerbinatti Moraes 

The communication discusses the reading of literary works in the research in history of education. 
As cultural practices, therefore, symbolic production, and in function os multiple meanings of 
literary language, these writings it is possible to understand as many the motivations of writers, as 
specific dimensions to the educational field and to the processes of consecration of memories 
about the education. Narrate and understand the history of educators and the school requires 
plural approaches in methodological aspects and especific constructions of the contexts. 
Therefore, the communication covers the dialogue conducted with the ideas and political 
educational projects in circulation in Brazil of the 19th and 20th centuries; and specific studies of 
works by José de Alencar, Raul Pompéia, Carlos Drummond de Andrade and the autobiographical 
novel of Dora Lice, O Calvário de uma Professora. 
Keywords: History of education; teaching profession, literary sources, memories, research 
methodology 

 
 
Ways of doing research in contemporaneity 

Cecilia Almeida Salles 

This presentation aims to give a brief history of the expansion of studies on the process of 
creation, from the documents of artists from various fields. Emphasis will be given on a first date 
to methodological developments involved in the expansion of the objects of study. Then the 
aspects of the theoretical basis of the research that made possible such expansion will be 
discussed. 
Keywords: Creation process; search; process critical; file; Art 
 
 
:Contemporary art is supportable.Attentive:?: Your teaching is supportable. Attentive:? 
Research is supportable. Attentive:? 

Lucimar Bello P. Frange 

I cut out and question, the trajectory of the artist- teacher-researcher, the Exhibition/Soaking, The 
Intelligence of Flowers - the house, held in 2015, the Capibaribe Gallery in UFPE/Recife. Visual arts; 
art education, training and cultural mediation; literature and philosophy are the conceptual 
foundations that support the concerns of living in a house-poetic and the many people without 
homes, dispossessed of their territories, crushed by social tensions, political and cultural. 
Keywords: Visual arts, Exhibition/Soaking, art education, cultural mediation. 
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WAYS TO PROVOKE RESEARCH 
 
 

Eye and who hand peep an art sound (or craftswoman) 
 Marcos Ferreira Santos 

Thematizes text through concrete examples in the Lab_Arte - experimental laboratory of art 
education and culture of the Faculty of Education, University of São Paulo as the provocations of a 
poetic design culminate in fruitful research at the interface between the arts and education an 
anthropological and symbolic bias hermeneutic phenomenological matrix. Twilight character 
(FERREIRA-SANTOS, 1998 and 2005) of the educational act, arts, care and research as an 
interpretive journey (WILLMS, ALMEIDA & FERREIRA-SANTOS, 2014), in his fratriarcal nature, 
points to a gnose matutina: authentic pharmakon a sensitivity education in existential re-
mediations in their religiosity - religare et relegere - such as rewiring and re-reading the world. 
The interdisciplinary traffic dims traditional disciplinary fragmentations and puts on the modest 
light circuit (lumina profundis, FERREIRA-SANTOS, 2005) for day investigations with the night 
shadows of creation processes plumbing mistérico. Despite all the academic environment litany of 
research methodologies, the process becomes more important than the result being that never 
choose a theme. The theme chose us. In fits as mentors in the provocation of research listen to 
what the researcher wants even before he himself know and respect this allocation of the Other 
and as our Socratic maieutica. This gnose matutina is self-knowledge through the world the dawn 
of knowledge when inside the world division my inner world. Loving intellection that favors the 
song as well as the silence. Concert approaching the eye and the hand in handicraft work.  
Keywords: Research in Art; educational anthropology; myth-hermeneutical; aesthetics; poetics 
 

 
 

WAYS OF DOING/BE RESEARCH GROUPS 
 
 

Educational theories also make images: visual arts-b a sed research 

Ricardo Marín-Viadel 

This article has the intention to present proposals, projects and discussions related to the Artistic 
Research Methodologies and Arts Based Research. Our focus will be mainly on the visual arts: 
architecture, painting, drawing, video, cinema, etc., but especially on the photographic medium. 
To demonstrate our methodological approach, we will focus on two contexts: the academic and 
the art museums. For a better understanding of our approach images will be used, which help 
elucidate how important the methodologies mentioned above are. 
Keywords: Educational theories, images, visual arts-b a sed e d u cational research, artistic 
research; a/r/t/ography 
 
 

Didactic research in the practice of training for art teachers 
Rosa Iavelberg 

The paper deals with the research procedures and substantiation in the training of art teachers. 
Proposes that the record of the practices in the classroom is the bases to thematize the 
educational procedures of teachers in school teams with the objective to promote the 
transformation and upgrading of their paradigms. Building a relationship of trust between trainers 
and teachers is the key of the didactic research work. 
Keywords: Training Art teachers; didactic research; thematisation of practices. 
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WAYS TO SHARE RESEARCH 
 
 
Art, truth and research in education 

Luciana Gruppelli Loponte 

This text aims to present relations between art, truth and research based on philosophical 
discussions, mainly those by Michel Foucault and Friedrich Nietzsche, as well as reflecting on the 
works of some contemporary artists and their artistic processes that challenge established truths. 
This argumentation makes room for a possible approach to emerging educational research 
methodologies based on art. This discussion dialogues with the experience of supervising 
educational research in a dialogue with the field of the arts carried out by the group Arte Versa – 
Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência [study and research group of art and 
teaching](UFRGS/CNPq) and along the same line of research of Art, language and curriculum in 
the graduate programme in Education at UFRGS. 
Keywords: Art; research; education; truth, teaching.  
 
 
How is moving stories:  A/r/tography, between to dance and teach dance 

Scheila Maçaneiro 

It was moving Art teacher bodies of Basic Education in Extension Project "Dance Dancing" of 
Unespar / Campus II FAP, who worked on this research in Dance. Through the Arts Based 
Educational Research (ABER), I found in pedagogical practice A/r/graphy, an educational place 
that gives artists/researchers/teachers live in contiguity, a hybrid awakening of miscegenation 
text-body. The need for self questioning instigates a/r/tographers a living practice of research, the 
perception of bodies and everyday aimed rediscovered in to dance and teach dance is constituted 
as imbricated knowledge for artistic research and educational buildings. 
Keywords: Dance; Art; Education; A/r/tography; Research. 
 
 
Relations between researching, teaching and art making: questions for the debate on the visual 
arts teacher training. 

Mauren Teuber  

This article has as theme the multiple dimensions which constitute professional work of the visual 
arts teacher and the challenges related to that teacher's preparation. It bases itself on the 
theoretical and methodological assumptions of educational ethnography, with participating 
observation, in the way described by Rockwell (1987) and Garcia (2001). Part of this research was 
developed in a doctoral program at Florida State University, where the empiric work was done. 
This article presents results supported by observations on didactic situations organized and 
developed by a teacher-artist-researcher. This way, it highlights the importance and need of 
closing the gaps between educational action, artistic production and the investigative dimension 
in the preparation process of the visual arts teacher. 
Keywords: Educational Ethnography. Artist-teacher-researcher. Visual Arts Teachers Training.  
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QUEM SOMOS 

 
GPeMC - Mediação cultural: provocações e contaminações estéticas 

Criado em 2009 em continuidade ao grupo de pesquisa Mediação: Arte/ Cultura/Público sob a 
liderança de Mirian Celeste Martins no Instituto de Artes/UNESP, onde publicou duas revistas e 
realizou um seminário no SESC/Pinheiros (2007). As pesquisas continuaram em publicações, 
participações em congressos e publicações na Universidade Presbiteriana Mackenzie, inclusive 
com um dossiê na revista Trama Interdisciplinar.  
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/issue/view/352 (v. 4, n. 1, 2013).  
No final de 2014 publicou o livro pensar juntos mediação cultural: [entre]laçando experiências e 
conceitos (Terracota, 2014, 248p.). 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6230847572123154 
www.arte-pedagogia-mediacao.com.br 

 

 
GPAP – Arte na Pedagogia  

Criado em junho de 2012, congrega professores de diversas universidades brasileiras. Suas 
pesquisas levantaram e analisaram a presença da arte nos cursos de Pedagogia. Realizou em maio 
de 2015 o seu V Encontro Nacional no Centro de Formação e Pesquisa do SESC. Tem participado 
em diversos congressos e publicou no 2º semestre de 2015 um dossiê sobre Arte na Pedagogia na 
revista Trama Interdisciplinar da Universidade Presbiteriana Mackenzie  
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/issue/view/467 (v. 6, n. 2, 2015). 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7171489607866053 
www.arte-pedagogia-mediacao.com.br 

 

Ana Paula Abrahamian de Souza (UFRPE) 
Professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (DEd-
UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades (PPGECI - 
UFRPE/FUNDAJ). Possui Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco 
(2005), Especialização em Ensino da Dança (ESEFE/UPE), Mestrado em Educação pela 
Universidade Federal de Pernambuco e Doutorado em Educação (PPGE-UFPE). Tem experiência 
na área de Educação com ênfase nos processos de ensino/aprendizagem da Dança e nos Estudos 
Culturais em Educação - Corpo, Gênero e Sexualidades. Atualmente é Diretora de Articulação 
Política da Federação dos Arte/Educadores do Brasil - FAEB e membro colaborador da Associação 
Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas - ABRACE. Líder do Grupo de Pesquisa 
em Estudos Culturais e Arte/Educação (GPECAE-UFRPE) e pesquisadora do Grupo Arte na 
Pedagogia (GPAP-MACKENZIE-SP). 
 

Ana Paula Ferreira da Silva 
Possui Mestrado e Doutorado pelo Programa de Pós Graduação em Educação: História, Política, 
Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2005/2009) e graduação em 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/issue/view/352
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6230847572123154
http://www.arte-pedagogia-mediacao.com.br/
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/issue/view/467
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7171489607866053
http://www.arte-pedagogia-mediacao.com.br/
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Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2002). Trabalhou como docente na rede 
pública de educação municipal de São Paulo (2002/2004) e como Assistente de Pesquisa (bolsista) 
na Fundação Carlos Chagas (2010-2014). Foi professora no Programa de Mestrado em Educação e 
no Programa de Mestrado Profissional Formação de Gestores Educacionais da Universidade 
Cidade de São Paulo - UNICID (2014-2016). Atualmente leciona nos cursos de Pedagogia e 
Licenciaturas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (desde 2009), coordenadora de área do 
Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) - Pedagogia (bolsista Capes - 
desde 2014). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Sociologia da Educação e da 
Infância, pesquisando principalmente os temas: escolarização, infância e juventude, ensino 
fundamental I, situação de risco, fracasso escolar, pobreza, alunos/crianças, micro-sociologia e 
etnografia. 
 

Cecilia Almeida Salles 
Professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP. 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Processos de Criação. Tem graduação em Língua e 
Literatura inglesas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1976), mestrado em 
Linguística Aplicada e Estudos de Línguas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(1981) e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos de Línguas pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1990). Atualmente faz pós-doutorado no Departamento de Cinema, Rádio 
e Televisão da Escola de Comunicação e Artes de Universidade de São Paulo. É autora dos livros 
Gesto inacabado (1998), Crítica Genética: Uma (nova) introdução (2000), Redes da Criação (2006), 
Arquivo de criação - Arte e curadoria (2010), Processo de criação artística (2011). Tem experiência 
na área de Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: comunicação, processos 
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coordenado pela professora doutora Heloísa Capel na Universidade Federal de Goiânia. Faz parte 
da RedInav, um grupo internacional de pesquisas na linguagem audiovisual. Como docente do 
ensino superior, atuou na área de estudos visuais – argumento e linguagem audiovisual, história 
do cinema e direito do autor, no Instituo Politécnico do Porto – Portugal. Atualmente ministra 
cursos livres de história da arte. 
 

Duo RaZim 
O Duo RaZim, formado pela flautista Monique Traverzim e pelo guitarrista Paulo Henrique 
Raposo, surgiu em 2016, na cidade de São Paulo. Seu repertório é composto obras do século XX e 
XXI escritas originalmente para flauta e violão (adaptadas para guitarra), em uma busca por novas 
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Daniel Bruno Momoli 
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Voluntária no Núcleo de Estudos da Subjetividade, PUC/SP e no Grupo MAMETO/UFBA 
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MEMÓRIAS FINAIS 

 
 “Ouvir a onda mais distante por trás da onda mais próxima”- 

pesquisar: arte: pedagogia: formação: mediação cultural: 
 

Estela Maria Oliveira Bonci (UPM/GPeMC/GPAP) 
 
 

Num Dia 
Sujar o pé de areia pra depois lavar na água 
Lavar o pé na água pra depois sujar de areia 

Esperar o vagalume piscar outra vez 
Ouvir a onda mais distante por trás da onda mais próxima 

Sujar o pé de areia pra depois lavar na água 
 

Respirar 
Sentir o sabor do que comer 

Caminhar 
Se chover, tomar chuva 

Não esperar nada acontecer 
Ser gentil com qualquer pessoa 

 
Sujar o pé de areia pra depois lavar na água 
Lavar o pé na água pra depois sujar de areia 

Esperar o vagalume piscar outra vez 
Ouvir a onda mais distante por trás da onda mais próxima 

 
Respirar 

Sentir o sabor do que comer 
Caminhar 

Se chover, tomar chuva 
Ter saudade no final da tarde 

Para quando escurecer, esquecer 
Ao se deitar para dormir, dormir (4x) 

Dormir. 

(Arnaldo Antunes; Hélder Gonçalves; Manuela Azevedo; Chico Salém, 2006) 
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 Em diferentes momentos essa música cantada por Arnaldo Antunes (2006) me 

inspira... E agora recorro a ela novamente para iniciar esse breve relato sobre os 

bastidores do II Simpósio Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia, 

realizado em maio de 2016. 

 Em uma reunião de avaliação sobre todo o trabalho realizado no simpósio, fiquei 

com a tarefa de retratar em palavras os preparativos, experiências e diferentes 

momentos e instantes que permearam os bastidores do evento... Para despertar nosso 

olhar sobre esses bastidores, trago a obra Cat's Wave (2015) de Matthew Cusick: 

 
Figura 1. Matthew Cusick - Cat's Wave (2015). Recorte e montagem de mapas, tinta acrílica sobre painel. 

Fonte: http://mattcusick.com/paintings-collage/map-works/1 

 

No verão de fevereiro de 2016 olhamos para o II Simpósio e avistamos um imenso 

mar... Um Simpósio estava agendado para maio e era preciso correr contra o tempo para 

definir tema, mesas de debate, conseguir recursos e enviar os convites aos palestrantes... 

Miramos o horizonte que nele repousava e não havia escolha, seria preciso sujar os pés 

de areia pra depois lavar na água... 

Já nos aproximando do outono, em março realizamos nossa primeira reunião com 

as comissões de trabalho para o II Simpósio. Participam das comissões, integrantes dos 

dois grupos de pesquisa, GPAP – Arte na Pedagogia e GPeMC – Mediação Cultural: 

provocações e contaminações estéticas, ambos coordenados pela Profa. Dra. Mirian 
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Celeste Martins. Como primeiro item da pauta da reunião, tivemos a confirmação da 

presença do Prof. Ricardo Marin Viadel (Universidad de Granada/ES), contando com o 

apoio do Instituto Arte na Escola. Durante a reunião, a partir das discussões colaborativas, 

definimos que o foco a ser desenvolvido nas mesas de trabalho durante o simpósio seria 

a pesquisa, elegendo como tema de debate pesquisar: arte: pedagogia: formação: 

mediação cultural:. Nesse encontro, também foi elaborada uma primeira programação 

do simpósio, ainda com algumas sugestões de convidados a serem confirmados, mas os 

temas de cada mesa-redonda já estavam definidos. Ainda sujos de areia, o momento de 

lavar os pés estava distante de acontecer... 

Entre trocas de e-mails, telefonemas e encontros presenciais e virtuais, 

conseguimos definir a programação do II Simpósio, já com as cartas-convite enviadas, 

ações-poéticas pensadas, divulgação e link de inscrições disponibilizados na internet e o 

grande desafio de organizar a presença e apresentação dos vídeos dos grupos de 

pesquisa cujas investigações se relacionam com a formação de educadores em arte, 

pedagogia e mediação cultural. Era visível a expectativa de todos os envolvidos na 

realização do II Simpósio em relação a esse momento do evento. Ação singular, potente e 

que nos animou a seguir em frente, em direção ao grande mar... 

 Enfim, com os pés completamente cobertos de areia, o inverno de junho não nos 

impediu de chegar ao mar para lavar os pés... e nele mergulhar! Durante todo o II Simpósio 

Internacional Formação de Educadores em Arte e Pedagogia foi possível “escutar a onda mais 

distante por trás da onda mais próxima”, ampliando e descortinando saberes a partir de 

tantas conversas, discussões, olhares, sorrisos, abraços e vivências. Ações vividas entre 

imprevistos, surpresas, alegrias, lágrimas, esperança e impulsos! Lavamos a alma, não no 

sentido de nos livrar da angústia, dor e sofrimento, mas com o sentido de descarregar do 

corpo o que não importa e carregá-lo de tudo o que nos provoca, invoca e importa. 

Ao final do II Simpósio, avistamos o mar no qual mergulhamos e retornamos para casa 

com a certeza de que lavar os pés e mergulhar nas ondas da pesquisa: arte: pedagogia: 

formação: mediação cultural: e esperar o vagalume piscar outra vez, sempre valerá a pena... 

 

Referências 

ANTUNES, Arnaldo; GONÇALVES, Hélder; AZEVEDO, Manuela; SALÉM, Chico. Num Dia. In: 
ANTUNES, Arnaldo. Ao Vivo no Estúdio. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2006. 1 DVD. Faixa 8. 
  



187 
 

 
  



188 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os textos e imagens são de responsabilidade de seus autores. 

 
 

 

 
Editora Parceira 

www.terracotaeditora.com.br 

 
 


