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RESUMO 

O presente texto concentra-se na possibilibidade de problematizar as narrativas fílmicas 
enquanto produtoras de sentidos e diferentes modos de ver, que por sua vez afetam e 
constituem subjetividades. Neste sentido, busco trazer para ser discutida uma perspectiva 
diferenciada acerca do uso das narrativas fílmicas no contexto da educação, mais 
precisamente no âmbito da formação inicial em artes visuais, pensando-as enquanto 
dispositivos, que articulam negociações e provocam agenciamentos nos sujeitos que com 
elas dialogam, reverberando nos modos com que se constituem docentes.  

Palavras – chave: narrativas fílmicas; formação inicial de professores; artes visuais. 

 
 
 
 
Passagem para os afetosii 

As reflexões propostas neste texto se configuram a partir da pesquisa intitulada 

“Narrativas fílmicas e educação das artes visuais: percursos, afetos e bricolagens na 

formação inicial de professores”, realizada no Programa de Pós Graduação em 

Educação – PPGE da UFSM. Assim, dedico-me a pensar mais especificamente 

sobre o curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFSM, do qual fui oriunda como 

discente e ainda, devido a minha atual experiência como professora substituta do 

Departamento de Artes Visuais, do Centro de Artes e Letras desta mesma 

instituição, a qual tem permitido um contato mais direto com os licenciandos, bem 

como com as questões que permeiam este lócus de formação. 

Portanto, durante a escrita deste texto, busco discorrer sobre alguns dos embates 

que envolvem a formação inicial, partindo de uma situação micro, com a qual 

convivo e faço parte, no intuito de tentar pensar este campo de investigação 

(formação inicial em artes visuais) e, especialmente a fim de produzir um diálogo 

com aqueles que se envolvem com esta temática, favorecendo novas pontes e 

diálogos referentes a este espaço de atuação, levantando possibilidades de discuti-

lo num âmbito macro. 
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Na intenção de utilizar as narrativas fílmicas como dispositivosiii de fala para os 

professores em formação inicial, busquei promover momentos em que os cinco 

docentes colaboradores pudessem pensar sobre os filmes que contam um pouco a 

respeito de si, em imagens que poderiam narrar partes de suas histórias, de suas 

expectativas em relação à profissão escolhida e suas vivências, sobre as imagens 

que se colocam em diálogo permanente com a forma como se constroem perante o 

mundo. Enfim, durante o período de realização da pesquisa, busquei pensar em 

como  

abrir nuevas vías de pensamiento sobre como llegamos a saber y 
exploramos las formas, a través de las cuales lo que sabemos se hace 
público. Tales formas, como la literatura, el cine, la poesía y el vídeo se han 
utilizado durante años en nuestra cultura para ayudar a que las personas 
vean y comprendan cuestiones y acontecimientos importantes. (EISNER 
apud HERNÁNDEZ, 2008: 4)  

Podendo assim significar que é possível refletirmos acerca do que nos acontece 

através do que vemos nos filmes, sendo neste sentido interessante pensar nas 

experiências que vivemos em articulação com o que consumimos em termos de 

narrativas fílmicas. E, deste modo considero ser importante pensarmos as imagens 

desde sua origem, como se instauram, pensar nos aspectos que a tornam possível, 

em sua distribuição, a fim de “decodificar las jerarquías y diferencias que lãs 

convierten en naturales”. (Fife e Law, apud HERNÁNDEZ, 2005) e sob esta 

perspectiva, perguntar insistentemente se somos e/ou o que somos capazes de 

reinventar, bem como se é possível reinventarmos o próprio mundo (KASTRUP, 

2005).  

Neste caso, trazendo estas inquietudes para o âmbito das questões que estabeleço, 

afirmo acreditar que é possível nos (re) inventarmos através das imagens que 

consumimos por meio das produções fílmicas, porém considero que seja importante 

compreendermos como tais imagens podem atuar sobre nós. Destarte, pensando a 

formação docente em artes visuais, através da problematização das narrativas 

fílmicas, considerei possível contribuir com o fortalecimento de uma postura que 

ajuda “aos indivíduos (...) a construir um olhar crítico em relação ao poder das 

imagens, auxiliando-os a desenvolver um sentido de responsabilidade diante das 

liberdades decorrentes desse poder” (MARTINS, 2008: 33). Contudo, meu desejo 

frente a esta pesquisa foi buscar conhecer como as narrativas fílmicas podem afetar 
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os modos de ver e a construção das narrativas produzidas pelos docentes em 

formação inicial que participam desta investigação.  

Assim, meu interesse investigativo sustentou-se na problematização da imagem 

fílmica frente às percepções, vontades e particularidades dos docentes em questão, 

no intuito de evitar a concepção recorrente acerca das obras cinematográficas, ou 

seja, evitando pensá-las como recursos ilustrativos, e sim, considerando-as 

enquanto disparadoras de afetos, de desejos, de conhecimento e potencializadoras 

de múltiplos sentidos.  

Deste modo, para os encontros realizados com os sujeitos colaboradores desta 

investigação, foram levadas propostas que pudessem desencadear e estimular no 

grupo uma perspectiva diferenciada acerca do papel desenvolvido pelas narrativas 

fílmicas, objetivando pensá-las enquanto potência, enquanto dispositivos e 

visualidades influentes, intrinsecamente ligadas às formas como nos construímos. 

Tais intenções são pautadas na busca por proporcionar uma experiência 

diferenciada no que diz respeito à relação estabelecida entre os professores em 

formação inicial e a narrativa fílmica. 

Ao conceber a experiência segundo o que propõe Larrosa (2004: 154), como aquilo 

que “nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”, penso em como construí e 

sigo construindo minhas próprias narrativas através do que experenciei em todos os 

filmes aos quais já assisti. Reflito sobre como minhas escolhas fílmicas ao 

transitarem e perpassarem por outras tantas narrativas e visualidades acabaram por 

reverberar nos modos como penso a vida e consequentemente, nos modos como 

me projeto no campo da docência em artes visuais.  

Ao tentar problematizar e de certa forma responder como se deram tais processos 

em mim, acredito que minha experiência fílmica esteja intrínseca e inextricavelmente 

ligada a todas as posturas e escolhas que faço cotidianamente, mesmo que de 

forma indireta. E então, parto deste princípio para sair em busca de respostas, 

descobertas e novas possibilidades, ao propor uma escuta frente ao que os 

professores em formação inicial podem refletir e narrar a partir do que foi lançado 

como proposição. 
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No intuito de melhor compreender a narrativa, trago Martins e Tourinho (2009: 11) 

que inferem que “ao narrar, pretendemos reinventar limites de tempo e espaço, 

desejamos recriar nossas relações com o mundo e sonhamos reinstituir sentidos, 

reconfigurar destinos e visualizar direções”. Assim dediquei-me a conhecer as 

histórias produzidas pelo grupo de colaboradores, ao passo que também produzia 

as minhas, a fim de juntos e colaborativamente realizarmos nossas bricolagens “de 

imagens, pensamentos, gestos e afetos, desafogando olhares e remexendo modos 

de ver, refletir, sentir e agir” (idem, ibidem). 

Para Deleuze (1988: 11) um encontro não se dá propriamente entre pessoas, mas 

entre coisas. Ele pondera que os encontros acontecem quando nos colocamos à 

espreita, quando esperamos por algo e esclarece: “(...) quando vou ver uma 

exposição, estou à espreita, em busca de um quadro que me toque, de um quadro 

que me comova (...). Uma exposição de pintura, ou o cinema... Sempre tenho a 

impressão que posso ter o encontro com uma idéia”. Para tanto, em razão de estar à 

espreita de uma idéia e deste encontro do qual nos fala Deleuze, tomo a narrativa 

fílmica como referencial, considerando-a uma fonte, um espaço privilegiado para que 

aconteçam e se consolidem possibilidades de deslocamentos, trocas, alteridades e 

relações afetivas.  

Sobre as relações afetivas que se dão a partir da experiência estética promovida 

entre o sujeito e a imagem, Medeiros e Santos (2005: 59) inferem que: 

A estética, pois, diz respeito àquilo que afecta o sensível. O sensível não é 
aqui entendido apenas como sentimento, como sensibilidade. O sensível é 
o corpo todo e todo o corpo aberto ao mundo e inclui, necessariamente no 
corpo, a mente, o corpo da mente e com esta a inteligência, o inter-ligare: 
ligação do ser com o mundo que se dá pelo e através do sensível. 

Bricolando com imagens e fragmentos das narrativas fílmicas, devidamente 

articuladas a outros modos de narrar, teço novas tramas para dizer de infinitas 

outras maneiras, para ser capaz de dialogar com outros corpos sensíveis e criar 

brechas, rupturas e fendas, para enfim ser de maneiras até então impensadas, 

permitindo a mim e aos outros inventar e transitar por territórios distintos. 

Entrecruzar fronteiras e atravessar pontes. Buscar escapes e subterfúgios que 

possibilitem romper e fugir da obviedade cotidiana que, em muitos casos insiste na 

reprodução e manutenção do status quo e do hábito. Achar e situar novas formas de 
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habitar e freqüentar, objetivando um encontro com os interstícios dos quais fala 

Bhabha (1998), pensando-os como possibilidades de subjetivação.  

Propondo novos enlaces para a formação inicial em artes visuais 

Destarte, ao realizar uma escrita sobre formação de professores, acredito no desafio 

que é pensar sobre um campo em que constantemente emergem novas pesquisas, 

novas aferições, mas, sobretudo, uma área em que surgem embates cada vez mais 

complexos. Para Medeiros (2007: 128) o ato formativo é marcado por uma 

característica de ambiguidade, que é justamente o que torna este processo “um ato 

humano, ético, de liberdade e opção”. Medeiros (idem: 130), atribuindo o conceito de 

formação a García (1999), destaca que 

O conceito de formação envolve como atributos essenciais tanto a 
dimensão pessoal quanto a profissional do desenvolvimento humano, 
assim como a capacidade e a vontade do indivíduo em ser formado, ou 
seja, o indivíduo é o responsável pela ativação e pelo desenvolvimento de 
seu próprio processo formativo. Com base nestes atributos, conceituamos 
formação como processo intencional, sistemático e voluntário, que envolve 
tanto o desenvolvimento pessoal quanto o profissional. 

Penso no processo formativo docente enquanto algo que não pode ser dicotomizado 

dos aspectos referentes às questões particulares e individuais dos sujeitos que se 

colocam como futuros professores, posto que formação pessoal e formação 

profissional caminham juntas e fundem-se naturalmente.  Num viés oposto ao que 

procurei ao longo da investigação, Greene (1995: 84) descreve que  

Frecuentemente, el profesor es tratado como si no tuviera una vida propia, 
como si no tuviera un cuerpo, un lenguaje, una historia o una interioridad. 
(...). Las diversas realidades en las que el existe como persona viva han 
sido pasadas por alto. Su biografia personal ha sido obviada, así como las 
diferentes maneras en las que se expresa a si mismo a través del lenguaje, 
los horizontes que percibe, las perspectivas con las que mira el mundo. 

Consequentemente, não há como pensar em formação de professores sem 

considerar a necessidade de proporcionar momentos de escuta, em que prepondere 

a fala dos professores iniciantes, isto é, promovendo em sala de aula momentos em 

que possam contar um pouco de si, de suas expectativas, suas influências, 

experiências, enfim, em um espaço onde não apenas ouvirão falar acerca de 

didática e metodologias de ensino, mas onde seja possível estabelecer relações 

sobre o que pensam a respeito do que é ser um professor na contemporaneidade, 

em direção a um compartilhamento de vivências e saberes.  
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Hernández (2007) fala sobre a necessidade do professor na atualidade apresentar-

se mais como um DJ do que como um regente de orquestra, referindo-se à 

importância do professor buscar diferentes formas de compreender os estudantes, 

“em relações de reciprocidade” (p.16). Por conseguinte, é importante lançarmos mão 

de propostas que sejam capazes de tocar nossos pares, de criar brechas de acesso, 

procurando novas formas de relacionarmo-nos com os conhecimentos específicos 

de nossa área de atuação, no sentido de revisarmos e redirecionarmos nossas 

perspectivas sobre arte, sua história e suas práticas pedagógicas, bem como a 

ponto de revisarmos concepções teóricas e estéticas (MARTINS, 2008). 

Os espaços de formação inicial apresentam-se como uma espécie de território de 

transmutação, cambiantes, uma vez que os alunos deixam paulatinamente de ser 

apenas estudantes e passam a incorporar uma identidade docente. No entanto, em 

meio ao processo formativo é quase inevitável não ser tomado por um sentimento de 

não pertencimento, isto é, não ser mais um aluno nem tampouco um professor. 

Assim, considero importante pensar em estratégias para que o estudante vá 

naturalmente agregando este novo papel, ou seja, o papel de um educador, 

sentindo-se como tal. Hernández (2005: 26) comenta sobre a urgência em 

redefinirmos a formação docente, no sentido de que  

(...) a formação docente (tanto a inicial quanto a continuada) necessita ser 
revisada se pretendemos estabelecer um diálogo permanente entre o que 
acontece dentro e fora da escola (como instituição de formação que passa 
desde a educação infantil até a universidade), às mudanças na 
organização dos saberes, nas representações simbólicas, nas formas de 
trabalho, nas comunicações e na atuação dos docentes em aula. Esta 
revisão aparece como imprescindível frente ao atual paradoxo em que se 
encontra a educação escolar e que se reflete nas demandas sociais em 
relação com a escola que vai por um lado, as práticas educativas por outro, 
e a formação se encontra em um limbo que não costuma levar em 
consideração nem uma nem outras.  

Para tanto, é importante que haja uma flexibilização nos cursos de licenciatura, onde 

os professores (universitários) revisem as formas como atuam, reflitam sobre a 

possibilidade (e talvez urgência) de trabalhar de maneiras diferentes, revisando 

dispositivos discursivos, pontos de atuação e focos de interesse.  

Neste mesmo sentido corrobora Loponte (2007: 236) que propõe outro olhar acerca 

do processo formativo, utilizando a obra de arte como metáfora para quem se 

constitui docente, situando que:  
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Não há receitas para ser um ‘bom professor’ ou uma ‘boa professora’, há 
inúmeras possibilidades de ser docente. Uma docência que se faz ‘artista’ 
pode ser aquela que assume o seu trabalho como um processo de ir e vir, 
de rascunhar, rabiscar, voltar a desenhar-se. Um trabalho sobre si mesmo 
que não se faz sozinho. (...) Olhar a docência esteticamente, como uma 
‘obra de arte’ é, de alguma forma, assumir que a cena docente é feita de 
dificuldades, dissonâncias, resistências, frustrações, erros, acertos, 
mudanças, de rumo, dúvidas, incertezas, conquistas, sucessos. 

Assim, é importante ter em mente o fato de que, mesmo depois de graduados, 

nunca estaremos ‘prontos’, esta será sempre uma operação aberta, inacabada, e, 

neste sentido dialogo com Kastrup (2005: 12), que diz que “não há uma forma-

mestre, mas momentos em que as subjetividades do professor e do aluno se 

encontram. (...) No campo da invenção, nada está garantido. Nada é desde sempre 

nem para sempre”. Logo, a partir do exposto acima, reflito sobre a necessidade de 

estarmos constantemente nos revisitando, avaliando os passos dados, atribuindo 

sensações a cada um dos momentos vivenciados, a fim de fazer novos recortes e 

tessituras. 

Pensar a formação inicial de professores requer que sejam feitos alguns 

direcionamentos acerca dos embates mais freqüentes, dos entraves que surgem 

durante a caminhada, no intuito de tornar possível uma atuação direcionada a 

determinados aspectos que merecem uma atenção e um olhar mais demorados. 

Oliveira (2009), ao propor cinco eixos para pensar a formação inicial de professores, 

pontua questões pertinentes para refletirmos acerca do âmbito da formação docente 

na contemporaneidade, em consonância com aspectos que considero de extrema 

relevância neste campo.  

Para Oliveira (2009: 216) a formação inicial de professores em artes visuais “poderia 

acontecer subjugada/atrelada a alguns eixos/parâmetros”, aos quais denominou: 

idéia de rede – cartografia; conteúdos culturais subjetivados; leitura para a 

transformação; prática educativa coletiva e ambiência - clima favorável.  

A seguir estabeleço uma reflexão acerca dos eixos propostos por Oliveira, em 

conversação com outros autores, os quais instigam e suscitam em mim algumas 

possibilidades para questionar, confrontar e rascunhar um pensamento acerca da 

formação docente. 

 Idéia de rede- cartografia: Não criamos nada sozinhos e dependemos 
dos outros para existir. (...)  O importante da rede são os pontos de 
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conexão, quando os fios se prendem, quando se amarram, ou seja, o nó. 
A rede não tem forma, nem início, nem fim, ela é definida por suas 
conexões, por seus pontos de convergência e de bifurcação, capaz de 
crescer por todos os lados e em todas as direções. A rede é sempre 
aberta, vazada.(...) A formação inicial do professor de artes visuais se dá 
neste contexto e neste espaço. Que fronteiras ultrapassar? Quais devem 
preservar? Que deslocamentos fazer? Por quais territórios transitar? 

 Desta forma, volto a destacar a questão da formação inicial, sobretudo no período 

destinado ao estágio curricular supervisionado, como um período transitório, fendido, 

alimentado por inconstâncias e imprecisões, marcadamente um espaço de 

envolvimento e inundado por ‘certezas e verdades’ extremamente parciais, relativas, 

movediças. 

 Conteúdos culturais subjetivados: Conteúdos culturais subjetivados 
não significam dizer o que o autor disse, mas, ampliar este campo de 
visão, o que eu digo do que o autor disse? Qual é a minha opinião sobre 
isso? Auferir significado ao conteúdo trabalhado, ampliar o campo de 
visão, dialogar com o autor - processo de subjetivação. Como este 
conteúdo me afeta? O que ele me diz? Como me toca? 

Creio que pensar a formação inicial em artes visuais, conforme Oliveira, implica ao 

professor formador uma abertura e a necessidade de uma predisposição em fazer-

se generoso, isto é, fazer-se disponível, despir-se de idéias pré-concebidas acerca 

dos conteúdos com os quais ‘deve’ trabalhar, abdicar de certas questões 

epistemológicas e conceituais, no sentido de dar vazão para a criação de novas 

redes e significados referentes ao que diz respeito a ser um educador na 

contemporaneidade, estando aberto para construir algo conjunto, partilhando 

saberes. Considero que assim, ao desempenhar e lançar novos olhares aos 

conteúdos originalmente trabalhados, torne-se possível acionar um processo de 

reconceituação e subjetivação. 

 A leitura para a transformação: (...) A leitura pode servir para quatro 
finalidades: para doutrinar; para informar; para distrair e para formar. 
Este último fim, leitura para formar, é o que nos interessa enquanto 
academia, porém, o mesmo só acontece quando rechaçamos, 
discordamos, discutimos, confrontamos e construímos, ou seja, 
transformamos o que lemos.  (...)  Quando trabalhamos com a leitura 
antropofágica o importante é a interação com o texto, independente da 
procedência do mesmo, não interessa sua origem, sua autoria, já que se 
parte do princípio de que, independente do texto e da área do mesmo, 
este sempre aportará alguma contribuição, desde que seja lido 
verdadeiramente (leitura para transformar).  

Destarte, compreendo que a leitura antropofágica, citada pela autora, seria aquela 

em que sou capaz de devorar, comer, alimentar-me daquilo que leio e de diferentes 

autores. Nutrir-me daquilo que gosto, do que me interessa e daqueles a quem 
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admiro, num processo de afinidade, reciprocidade, a fim de adquirir e possuir sua 

‘força’.  

Larrosa (2004: 16) questiona-nos: “como fazer para que a leitura vá mais além 

dessa compreensão problemática, demasiado tranqüila, na qual só lemos o que já 

sabemos ler?” E, numa tentativa de resposta diz que 

[...] dar a ler exige devolver às palavras essa ilegibilidade que lhes é própria 
e que perderam, ao se inserirem demasiado comodamente em nosso 
sentido comum. Para dar a ler é preciso esse gesto às vezes violento de 
problematizar o evidente, de converter em desconhecido o demasiado 
conhecido, de devolver certa obscuridade ao que parece claro, de abrir uma 
certa ilegibilidade ao que é demasiado legível. 

Contudo, percebo em muitos momentos destinados a formação, no ensino superior, 

a frequência de exercícios de repetição, de recorte e colagem de palavras dita por 

autores, sem que haja uma orientação e percepção sobre a importância do diálogo, 

da contrapartida e especialmente da re-elaboração entre o dito pelo texto/autor e os 

desdobramentos que posso atribuir-lhes.  

Com frequência calamo-nos diante da ‘voz’ dos autores, ficamos sob a luz dos 

teóricos, intimidados, talvez por considerar que não temos nada mais a dizer, como 

se fôssemos incapazes de contribuir e dialogar com o outro do texto. No entanto, 

acredito que é, em grande medida, papel do professor formador alimentar o hábito 

do diálogo entre autores e jovens pesquisadores, no sentido de encorajar, de deixá-

los cientes da importância de assumir posicionamentos, defender suas escolhas e 

pontos de vista, enfim, lançando-se aos riscos. 

Trago o convite/chamada/provocação do poeta Manoel de Barros (apud Larrosa, 

2004: 17) para agregar esta conversa:  

Não bastam as licenças poéticas, há que se ir às licenciosidades. Temos 
que pôr picardia no idioma para que não morra de clichês. Subverter a 
sintaxe até a castidade: isto quer dizer: até obter um texto casto. Um texto 
virgem que o tempo e o homem ainda não maltrataram. Nosso paladar de 
ler anda com tédio. É preciso propor novos enlaces para as palavras. Injetar 
insanidade nos verbos para que transmitam seus delírios aos homens. Há 
que se encontrar pela primeira vez uma frase para poder ser poeta nela. 

Por que não tentar acrescentar outros ritmos, outras formas, outras faces ao 

exercício de ler e conhecer autores, proposto em nossas universidades? Considero 
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profícuos o atrito e as inquietudes que poderiam surgir dessa ‘relação’, sobretudo 

quando disseminadas entre os docentes em formação inicial. 

Bom, mas continuo minha exploração, retornando aos eixos propostos por Oliveira. 

Assim que, temos  

 Prática educativa coletiva: o quarto eixo se refere a ‘Prática Educativa 
Coletiva’ - Diário do professor (PORLÁN & MARTÌN, 1997). O que 
significa trabalhar com diário no espaço coletivo? Normalmente todos 
aqueles que trabalham com pesquisa utilizam-se do diário de campo 
como instrumento de registro. (...) A leitura do diário no grupo passa a ser 
um objeto de estudo em que seu texto continua sempre em aberto. 
Configura-se em penetrar nas análises das causas e conseqüências, 
torna-se objeto de pesquisa. Pesquisar significa construir novas 
interpretações. Aponta hipóteses e faz perceber os acontecimentos que 
se desenrolam durante as experiências no ambiente da escola. 

 Deste modo, para o professor em formação inicial é extremamente significativo ter 

oportunidades onde possa escrever seus relatos e depois contá-los aos colegas. A 

possibilidade de verbalizar o que é pensado e/ou realizado contribui para que haja 

um processo de organização, de maturação acerca de suas próprias ideias e 

concepções, permitindo, ao mesmo tempo em que narram sua história a 

possibilidade de visualizá-la. Além disso, este momento pode desenvolver 

competências como a escuta, a reflexão acerca das experiências dos demais, 

sobretudo porque proporciona ao grupo participante uma polifonia, um tempo de 

construção coletiva, conjunta, onde é possível aprender sobre mim ao ouvir a relato 

de outro, de sua experiência.  

Por fim, Oliveira propõe o quinto eixo a ser pensado em relação à formação inicial, 

que vem a ser: 

 Ambiência – clima favorável: Ambiência significa a atmosfera que nos 
cerca, que nos envolve, lugar, espaço agradável, prazeroso, clima 
favorável ao trabalho, ambiente de respeito, diálogo e apoio mútuo, 
cooperativo. A formação deve acontecer sempre como um incentivo ao 
vôo, a decolagem e para isso não basta somente às asas, é preciso 
também o casulo. 

Anteriormente comentei sobre os lugares incertos por onde transitam os professores 

em formação inicial, pelas situações de não pertencimento pelas quais passam 

todos aqueles que ainda sentem-se mais alunos do que professores e, neste sentido 

considero o último eixo proposto por Oliveira como um ponto fundamental a ser 

pensado por docentes formadores.  
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É preciso, e digo isto sustentada por minha experiência como aluna egressa e 

atualmente como professora de um curso de licenciatura, que o aluno estagiário 

saiba que pode contar, num momento especialmente crucial de sua trajetória 

acadêmica, com a possibilidade de um casulo. O professor formador neste caso 

deve favorecer experiências que proporcionem incentivo e motivação ao grupo, a fim 

de que o estudante em formação inicial perceba que dispõe de um local privilegiado 

no tocante à escuta, às trocas, à cooperação entre os que vivenciam esta mesma 

etapa formativa. É preciso um certo grau de comprometimento dos formadores, no 

sentido de, como nos fala Hernández (2005: 27) 

Considerar como essencial na formação o espaço destinado à construção 
da subjetividade de quem se converteu em professor/a. Isto quer dizer que 
um enfoque de formação que permita afrontar os problemas da formação 
inicial sob esta perspectiva deverá considerar a reflexão das experiências 
dos alunos, os próprios alunos e a elaboração por parte deles, de suas 
idéias, interrogantes, concepções, etc. (...) Isto requer pensar um modelo 
de formação flexível e compreensível que desencadeie processos 
formadores nos futuros docentes que vão de dentro para fora, para dizê-lo 
de alguma maneira. Processos que tenham que ver com o 
desenvolvimento de conhecimentos e a construção de competências 
vinculadas a realidade da educação nos seus diferentes níveis, integrando 
as experiências dos estudantes com suas leituras e construções como 
sujeitos. 

Pensar em articular as situações de vivência dos futuros docentes às bases 

formativas, de cunho teórico, que compõe os cursos de licenciatura seria então uma 

possibilidade de situá-los num contexto de pertencimento, posto que poder-se-ia 

assegurar-lhes de que estão falando e tratando de coisas próximas de si e 

sobretudo, possíveis, e conforme o dito por Hernández, processos formadores que 

vão de dentro para fora.  

Desta forma, promover debates junto aos futuros professores de artes visuais acerca 

das narrativas fílmicas, pensando-as mais especificamente como algo que interfira e 

afete seus modos de agir e ver o mundo faz-se interessante se pensarmos o período 

da formação inicial como um momento imbuído de potencialidades, de questões 

emergentes a serem discutidas e reconceitualizadas Proponho desta maneira, 

refletir acerca das imagens que invadem nossos cotidianos e, mais do que isso, que 

nos invadem, transformam e alimentam nosso olhar. 

Para tanto, acreditei que ao levar os pontos que norteiam a pesquisa para a esfera 

da formação em artes visuais, seria possível pensar sobre a forma como os 
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colaboradores desta investigação estão construindo-se enquanto professores, como 

constroem seus olhares, como narram suas vivências a partir do visto nas narrativas 

fílmicas. Assim, é possível estabelecermos uma proposta diferenciada de diálogo 

com os professores em formação inicial, posto que estarão discutindo um tema 

pouco recorrente no campo dos cursos de licenciatura. 

Para Martins (2007: 127) “no contexto educacional, são necessários projetos que 

levem em consideração esses novos parâmetros de cognição”, ou seja, é crescente 

a necessidade de ampliarmos os temas sobre os quais falamos e tratamos nos 

cursos de formação, no sentido de reduzir as distâncias entre o que tradicionalmente 

é considerado como conteúdo curricular. Articular novas propostas de trabalho, 

novos temas na formação de professores configura-se então como um ponto 

positivo frente ao atual momento que vivemos, em que diariamente diferentes 

imagens, problemáticas e assuntos nos assolam, adentram lares, invadem ‘nossos’ 

territórios, questionando-nos, exigindo tomadas de posições, de atitude e decisão. 

Segundo Kastrup (2005: 12) “ensinar é em grande parte compartilhar experiências 

de problematização” e, deste modo podemos pensar o ensino enquanto algo a ser 

constantemente interrogado, desestruturado, questionado em sua sistemática e, 

sobretudo em sua permanência. 

Ao lançar um olhar fendido (DIDI-HUBERMAN, 1998), contaminado, para a 

formação inicial do professor em artes visuais torna-se possível promover rupturas, 

tensões e, sobretudo desestabilizar algumas verdades e certezas ‘postas’, no que 

concerne a todas as idéias e concepções construídas historicamente, concepções 

estas erguidas e sustentadas ainda hoje em relação ao que é arte e, especialmente, 

ao que deve ou não ser ensinado e aprendido pelos docentes das artes visuais. 

Fazendo-se necessário colaborarmos para que o professor em formação inicial 

atente para a necessidade de fazer conexões e, principalmente para que sua 

atuação seja afetada de algum modo, marcada por um olhar curioso, atento, 

cuidadoso e passível de fomentar experiências diferenciadas em sala de aula, 

experiências que contribuam para uma formação humanizadora e generosa, no 

sentido de ampliar vivências, conhecimentos e, sobretudo, que seja capaz de 

enriquecer nossa própria existência. 
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i O título deste artigo é inspirado no questionamento feito por Sueli Rolnik (2006: 22), que pergunta: 
De um lado: como e onde se opera o estrangulamento vital que aprisiona o intolerável e nos 
asfixia?[...] De outro lado: como liberar a vida destes seus novos impasses? [...] Que políticas de 
subjetivação estão sendo inventadas pelos movimentos de criação individuais e coletivos através das 
quais a vida liberta-se de sua cafetinagem?[...] Que outros possíveis se anunciam? Como concretizá-
los? 
ii  Novamente me inspiro em Rolnik (2006:23) que diz: Sendo tarefa do cartógrafo dar língua aos 
afetos que pedem passagem, dele se espera basicamente que esteja mergulhado nas intensidades 
de seu tempo e que, atento às linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos 
possíveis para a composição das cartografias que se fazem necessárias. 
iii Oliveira (2009a) conceitua dispositivo enquanto “algo que dispara. Um mecanismo de força, algo 
que é lançado sem uma direção específica, com diferentes forças e diferentes sentidos.” 
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