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RESUMO  

O objetivo desta investigação não esteve em comprovar hipóteses. Mas sim compreender 
como a delimitação entre Artes Visuais, cultura visual e arte relacional, pode ocorrer em um 
espaço de construção do conhecimento que é a Universidade. Pesquisar como o 
professor/artista/pesquisador compreende criticamente a inter-relação cultura visual e 
educação na prática educativa e prática artística consistiu no entendimento do pressuposto 
da pesquisa. Assim, também foi objetivo subjacente ao estudo impulsionar formas de ensino 
e aprendizagem (autônomas e colaborativas) que situassem o conhecimento produzido em 
Arte em uma dinâmica contextual. 

Palavras chave: cultura visual, arte relacional, ensino de Artes Visuais 

 

ABSTRACT 

This investigation hasn´t aimed to attest hypothesis, but comprehend how the delimitation 
among Visual Arts, Visual Culture and Relational Art may occur in a knowledge-building 
space, which is the University.   To search how the teacher/artist/researcher critically 
understands the inter-relation between visual culture and education on the educative and 
artistic practice constituted the understanding of the research conceptual framework. Hence, 
to rise (autonomous and collaborative) ways of teaching and learning, which situate the 
knowledge built in Arts in a contextual dynamic, has also been one of its purposes. 

Key-words: Visual Culture, Relational Art, Art Teaching. 

 

 

 

A cultura visual faz parte da sociedade contemporânea e poderá ser articulada com 

o conteúdo no Ensino da Arte (no âmbito universitário), partindo possivelmente de 

uma abordagem para o campo poético em Arte, entendo que é necessário interrogar 

o lugar e o estatuto do artista na contemporaneidade para tal. O ateliê já não é mais 

o lugar que privilegia a criação, instaurada de forma romantizada por muitos.  

Hoje o artista co-habita um tempo/espaço sobre a cultura visual onde se torna 

intruso necessário, sendo transgressor, não visto mais como um sujeito criador, mas 

sim como um indivíduo inventivo e colaborativo – porque ele seleciona signos, 

explora campos de produção e manipulação e desenrola trajetórias entre estes 
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meios, muitas vezes vinculados ao Outro como participador ou interator. Assim, o 

mundo pode ser construído de encontros fortuitos (materiais e aleatórios) e a arte, 

por sua vez, também é feita de reuniões casuais e caóticas entre signos e formas.  

A Arte contemporânea está longe de um conceito representativo e também não 

apresenta o resultado de um trabalho, ela é o próprio trabalho ou o trabalho que virá 

a ser realizado, conforme Bourriaud (2009).  

Quanto à imagem, esta nunca foi ‘apenas’ uma obra de arte, muito menos uma 

ilustração dos textos, mas sim é uma das formas pelas quais a sociedade representa 

o mundo, isto é, torna-o presente para pensá-lo e agir sobre ele. Assim, não é 

possível mais perceber o indivíduo contemporâneo de forma passiva em meio à 

sociedade da informação (entendendo essa sociedade como pós 11 de setembro de 

2001, e me refiro ao ataque terrorista aos prédios do World Trade Center em Nova 

York). Da televisão (novelas, reality shows), passando por games (realidade virtual), 

sites de relacionamento (facebook, orkut, twitter, fotologs e blogs), facilidade de 

comunicação (email, MSN, skype), e etc., apreendemos imagens rapidamente em 

diversos sentidos de ‘estar’ no mundo real e virtual – nossas redes são afetivas, 

porém não fixas.  

Somos hoje convidados a ser ‘figurantes’ na sociedade além do espetáculo, porque 

nos é permitido interagir, integrar e manipular mesmo que seja uma interação, 

integração ou manipulação vigiada ou assistida por um modo de produção, ainda 

assim somos um ‘fio do tecido de uma rede’ de significação que produz sentido. 

Em 2008, em Buenos Aires, na FLACSO (http://www.flacso.org.ar ou 

http://tramas.flacso.org.ar), ocorreu o 5ª Seminário Educar La Mirada, em palestra de 

abertura a professora e pesquisadora argentina Inês Dussel chamou atenção a um 

olhar que interessa pensar e refletir um saber pedagógico sobre o ordenamento (ou 

desordenamento) do que é visível, sobre o que produz e o que nos faz permear por 

novos contextos. Interessaria desta forma uma ‘educação de la mirada’ com foco 

aberto para duas questões: primeiro, o que significa ensinar a olhar a vida 

contemporânea tão povoada de imagens que forma parte de uma visibilidade voraz, 

e a segunda seria olhar para a escola (ou Universidades) , que não se trata de um 
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espaço neutro e sim uma instituição peculiar com uma gramática voltada para 

determinada cultura. 

Desta forma, salienta-se a seguinte questão: como se ensina a olhar em um 

contexto onde todos parecem tão ‘competentes’ nessa ação? É o caso do contexto 

universitário, que deveria instigar o estudante à criticidade, a investigações pautadas 

em reflexões teóricas e ações práticas – penso que esta seria uma forma coerente 

de entender a Universidade. 

Porém, é relevante salientar que, ainda assim, com tal produção de conhecimento, a 

Universidade ainda caminha em passos lentos na relação ao contexto onde se 

insere. Digo isto e me refiro ao ponto clave de qualquer ensino: a articulação entre o 

que é ensinado como conhecimento, o que é construído como um entendimento e 

um possível desdobramento da ação desse conhecimento na realidade. Não 

acredito em uma Universidade ou em uma Arte que seja fechada nela mesma, 

pautada em padrões conservadores ou elitistas ou apenas museográficos. Nem me 

parece coerente formar artistas/professores/pesquisadores para serem inseridos em 

um ‘mercado ou sistema’ linear – exemplo disso: pesquisas que são engavetadas ou 

com mínima  inserção real no cotidiano; professores que ensinam cronologicamente 

o que julgam’ o mais adequado, aplicam provas, abordam superficialmente as 

questões que permeiam o cotidiano, ou ainda, artistas que produzem 

especificamente para circularem em salões e algumas galerias de arte. 

Minhas reflexões e anseios vão ao encontro de uma educação crítica e inventiva, 

onde o professor é um artista e um pesquisador e para tal (não é necessário ‘filiar-

se’ a filosofias ou teorias) pode ver-se como um sujeito com autonomia para 

transgredir e subverter tais sistemas e apropriando-se de disparidades, convivendo 

com a diferença, entendendo um contexto de significados estéticos estipulados por 

vivências poéticas que podem ser confluentes ao processo de ensino/aprendizagem. 

Ao longo dos últimos anos participei do contexto universitário e verifiquei que em 

algumas situações me pareceu muito mais válido e vigoroso o discurso teórico ou o 

posicionamento político (e suas implicações dentro da Instituição) do que de fato as 

ações que poderiam aproximar a comunidade da Universidade, ou ainda momentos 

em que a escola (me refiro a Educação Básica) poderia ser, e deveria estar, inserida 
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em planejamentos e sequer fora nomeada ou lembrada – me refiro especificamente 

aos trabalhos acadêmicos que são desenvolvidos nos Cursos de Artes Visuais –; 

porém tenho que salientar o contrário, o esforço de muitos colegas do âmbito 

universitário em estar na Escola ou aproximar a comunidade das discussões e 

ações frente ao mundo contemporâneo.  

Parece-me incoerente uma educação de artes visuais que não olha para a 

comunidade ou para a arte de forma a percebê-la como um interstício social e 

relacional de forma a buscar alternativas para entender o próprio entorno.  

Daí surge o espaço de estágios curriculares que possam de fato construir ações ou 

práticas de ensino que visam ser desdobradas pelos artistas/professores/ 

pesquisadores em outros espaços curriculares, ou seja, para que ocorra de fato uma 

articulação é necessário tempo/espaço para compreender não somente a produção, 

recepção e os processos de mediação que estão amalgamados ao ensino das artes, 

mas sim, suas formas de significação. Espaços, como, por exemplo, a disciplina de 

Cultura Visual, onde o professor é inquirido a posicionar-se como artista/ 

pesquisador, além de entender a sua poética de forma a interagir com um contexto 

que necessariamente abarcará o Outro e a mediação de seu dado projeto poético, 

serviram de local para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Algo a ser mencionado também como relevante são espaços para desenvolvimentos 

dos projetos de extensão que são evidentemente uma aproximação entre e 

Universidade e a comunidade. Desta realidade surgem diversidades projetuais 

díspares que ocorreram em situações não-lineares, fragmentadas e por 

conseqüência multifacetadas – o que não quer dizer que fossem superficiais. Mas 

sim, redes e sistemas abertos, vistos conceitualmente, que propiciaram trocas e 

interlocuções que visavam redimensionar a autopoiesis na criação, seja de um 

projeto poético ou de uma prática de ensino, entende-se que assim o 

contemporâneo pode atualizar qualquer sistema no trânsito das informações que 

conduzem a esfera da experiência e subjetividade. 

Foi utilizado o dispositivo relacional pautado na pesquisa-ação desenvolvida e 

verificada em um espaço intersubjetivo, pois ao misturar discursos e ações 

irregulares a espaços que são ‘sacralizados’ e pré-definidos em seus planejamentos 
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muitas vezes fechados, instaura-se de fato uma ação diferenciada ou não peculiar 

no sentido que o conhecimento produzido foi articulado a outros saberes 

socioculturais. 

A produção de arte e a inclusão social do artista: Projetos para a cultura visual 

Considera-se a produção de arte concebida a partir da perspectiva do 

artista/pesquisador, considerando as possibilidades de inserção dessa produção – e 

de seu autor – na sociedade contemporânea. Novos modelos de articulação do 

artista com a sociedade: a perspectiva pós-moderna. A produção de arte para além 

do âmbito do ateliê, ou seja, a arte pós-ateliê. As novas diretrizes da produção (a 

arte pós-estética). O artista em contato direto com as comunidades: o artista diante 

das novas relações entre arte, política e poder na contemporaneidade.  

Tais pressupostos intensificam a produção artística em aproximação da arte 

relacional e colaborativa, projetos artísticos vinculados a comunidades e ações que 

geram perspectivas antropológicas e sociológicas na forma de percepção sobre a 

Arte. 

Para Tavin (2009, p. 226), há três definições que apontam para cultura visual que se 

entre cruzam e que devem ser consideradas e servem de compreensão para a 

produção artística vista da forma como esta pesquisa propõe, são estas: 

1) uma condição cultural na qual a experiência humana é profundamente 
afetada por imagens, novas tecnologias do olhar e diversas práticas do ver, 
mostrar e retratar;  

2) um conjunto inclusivo de imagens, objetos e aparatos;  

ou 3) um campo de estudo crítico que examina e interpreta díspares 
manifestações e experiências visuais em uma cultura.  

É relevante esclarecer que alguns teóricos se utilizam da expressão ‘cultura visual’, 

outros ainda optam por empregar o termo ‘estudos da cultura visual’, e também há 

aqueles teóricos que se utilizam da nomenclatura ‘estudos visuais’. Empregado 

como um campo de estudo, não abstraído de conteúdo substancial e de condição 

histórica, ou na tentativa de desvincular formações visuais das culturais, a cultura 

visual, seja como projeto/objeto ou campo de abordagem transdisciplinar, também 

se torna um meio propício a embates epistemológicos e produção artística. 
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De qualquer forma, independente do termo que seja usado (quer cultura visual, 

estudos da cultura visual ou estudos visuais), há uma temática que perpassa a maior 

parte da produção acadêmica, tanto no suporte teórico quanto no aporte 

metodológico, é a contextualização da visualidade na vida cotidiana. Não se trata de 

evidenciar uma cultura hegemônica e sim em desconstruir tal pensamento 

sedimentado por valores de certo ou errado. Entende-se que a escola poderá olhar 

para o contexto que abarca o que há de popular ao seu redor – sem fazer distinção 

do que é ou não arte.  

Partindo do estímulo ao olhar para a visualidade cotidiana na contemporaneidade, 

aponta-se como viabilidade para desenvolver o pensamento visual, pautado em rede 

e conexão com o tempo de produção e recepção das Artes Visuais (entendendo o 

posicionamento do artista/professor/pesquisador), uma clave sobre a arte relacional. 

Assim, a cultura visual está margeada em meio à arte relacional, porque para 

estudar conceitos de cultura visual partiu-se da produção contemporânea em Artes 

Visuais e seus modos de socialidade. Entender processos colaborativos e interativos 

que eliminam a distinção entre o artista enquanto produtor e o espectador enquanto 

‘consumidor’ foi articulação inicial da pesquisa, por esta condição deve ser 

ressaltada a arte relacional como também procedimento metodológico da pesquisa. 

Quando se aborda o conceito de arte relacional, ou seja, o conjunto de práticas 

artísticas que tomam como ponto de partida teórico e prático o grupo das relações 

humanas e seu contexto social (ao contrário de espaços autônomos e privativos), 

entende-se o conceito instaurado por Nicolas Bourriaud (2009) desde 1995 e 

publicado em 1998 no livro “Estética Relacional”. Compreende-se o conceito de 

estética relacional enquanto teoria estética que consiste em julgar as obras de arte 

em função das relações inter-humanas que estas figuram, produzem ou criam 

conforme o critério de coexistência, que não permitem mais ao espectador uma 

contemplação e sim a instauração de questionamentos em relação a si próprio. 

Na arte relacional, as experiências e repertórios individuais estão em consonância 

com a construção de significados coletivos, o que faz com que a participação do 

público seja um fator chave na ativação ou efetivação de tais propostas. Valorizam-
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se as relações que os trabalhos estabelecem em seu processo de realização e de 

exibição, com o envolvimento de artistas e do público.  

Projeto “Imagens do Mar” Dispositivo relacional:  

perspectiva para a cultura visual 

O projeto “Imagens do Mar” objetivou a interação entre Universidade e Comunidade 

Pesqueira nas praias da Armação e Pântano do Sul em Florianópolis – SC, por meio 

da inserção da linguagem videográfica e desenvolvimento coorporativo do processo 

de criação.  

Salienta-se que para o contexto de aprendizagem aos estudantes (artistas/ 

professores/pesquisadores) envolvidos nas ações poéticas/estéticas/éticas de 

pesquisa verificou-se um espaço de troca de perceptos para a construção visual do 

processo criativo do artista.  

A convivência com histórias de vida, narrativas e o próprio entorno da comunidade 

são tangentes frente a construção do conhecimento acadêmico para a formação 

inicial em Artes Visuais. Entende-se como premissa para a Educação a integração, 

como relevante ao processo colaborativo de proximidade entre Universidade e 

Comunidade, entendendo que é preciso criar vínculos de percepções (e afetos) para 

a formação do artista/professor oriundo da Universidade. Assim como, é função da 

instituição estender a troca de conhecimentos e vivencias para instâncias 

potencialmente criativas.  

É necessário salientar que as comunidades pesqueiras diminuem cada vez mais na 

atualidade, se descaracterizando de seus próprios vínculos e práticas tradicionais 

em virtude do tempo contemporâneo e da própria necessidade de adaptação ao 

contexto cada vez mais urbanizado – a diminuição dos peixes nas épocas de pesca 

é um agravante que acaba contribuindo para mudança na economia e hábitos locais. 

Os pescadores têm curtos períodos de pesca durante o ano e acabam se dedicando 

a outras atividades. Porém, a comunidade pesqueira da Ilha de Santa Catarina é 

uma rica fonte de conhecimento, entendendo não somente sua função de 

sociabilidade para evidenciar o desenrolar do percurso histórico da Ilha, mas como o 

conhecimento de vivencias que são essências para serem documentadas, 

registradas e entendidas como conhecimento no contexto universitário. 
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As propostas para ações deste estudo basearam-se em aproximações contextuais 

entre o estudante e a comunidade pesqueira, estabelecendo vínculos para um 

trabalho relacional, coorporativo e poético. Entre as ações poéticas desenvolveu-se 

como prática: entrevistas com pescadores, líderes comunitários e familiares de 

pescadores; mapeamento/registro visual do sul da ilha de Florianópolis – Sc; 

investigação sobre registros/documentos/acervos anteriormente já pesquisados 

(IPHAN e UFSC - SC); registro videográfico da atividade da pesca; registro 

videográfico da paisagem e contexto dos pescadores; realização de ações poéticas 

que envolveram produção artística desenvolvida pelos participantes da pesquisa 

(vídeo arte); mostra com os vídeos e documentários sobre a atividade pesqueira em 

Florianópolis; participação das ações da escola aberta na praia da Armação. 

A quiçá de minha própria reflexão como artista/professora/pesquisadora 

A partir das ações geradas pelo projeto “Imagem do Mar”, foram abordados 

questionamentos sobre o lugar da formação inicial que pressupõe necessariamente 

uma reflexão sobre o artista/pesquisador, pois considero que na contemporaneidade 

vivemos um tempo onde as inter-relações se justificam pelo contexto, e assim 

percebo o espaço híbrido do professor/artista/pesquisador.  

Entendo que imagens devem ter uma lógica de ocultação porque exigem um tempo 

de reflexão vertical, a imagem causa desconfiança e atração, paira por um lugar 

interdisciplinar para os estudos visuais, como uma amarração de outras áreas, ao 

mesmo tempo em que a abordagem sobre as imagens partindo da cultura visual 

pode ser vista como uma pós-semiótica, porque a imagem não é vista mais como 

um texto que pode ser interpretado ou lido. A imagem necessita ser vivenciada e 

assume o valor de um ato frente a uma ação que captura a potência visual – eu me 

refiro à produção, interpretação e compreensão de imagens, pois olhar é uma 

vivência subjetiva que é produzida quando estimulada por significados. 

E quanto ao lugar do produtor de imagens? Reitero o pensamento de Bourriaud 

(2002) quando ele aponta para o que é um artista hoje: 

1 - Um avião furtivo 

O artista é um avião furtivo da cultura: imperceptível ao radar do espetáculo, 
porém extremamente eficaz por sempre apontar para lugares afiados, para 
as situações mais críticas. Hoje, com a televisão e as marcas, toda a 
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sociedade produz imagens. O ateliê perdeu sua função inicial: ser “O” lugar 
de fabricação de imagens. Como resultado, o artista se desloca, vai para 
onde as imagens são feitas, insere-se na cadeia econômica, tenta 
interceptá-las. O ateliê, portanto, não é mais o lugar privilegiado da criação, 
ele é apenas o lugar onde se centralizam as imagens coletadas por toda 
parte. Além disso, um ateliê é onde a matéria-prima é manipulada. 
Há um século, encontraríamos ali essencialmente potes de tinta ou argilas; 
hoje ele pode conter imagens de revista, televisão, situações sociais, carros, 
qualquer coisa. As matérias-primas da arte contemporânea são tão 
diversificadas, que o tamanho do ateliê varia segundo as práticas e o 
projeto artístico. De um lado, o ateliê de Jeff Koons: uma fábrica de 50 
pessoas, algo como Walt Disney Production; de outro, o pequeno ateliê 
onde Claude Closky simplesmente recorta revistas de moda. Três quartos 
dos artistas trabalham em casa, em um pequeno espaço que se 
transformou em ateliê. É uma coisa tola, mas que tem relação com a crise 
imobiliária: não é mais possível ter ateliês imensos, e seus tamanhos 
estreitam com a flutuação dos aluguéis. 

2 - O novo intruso 

O artista contemporâneo habita todas as formas de arte. O problema não é 
produzir novas formas, mas inventar dispositivos de habitat. Habitar formas 
de arte já historiadas, reativando-as, mas também habitar outros campos 
culturais. É exatamente o que se passa na arte dos anos 2000: o artista é 
permanentemente um intruso em outros campos. Marie-Ange Guillerminot 
produz um vestido que poderia ser comercializado; Carsten Höller inventa 
uma droga euforizante; Fabrice Hybert monta uma empresa. Não é mais 
criar, mas surfar sobre estruturas existentes. “Interdisciplinaridade” é 
certamente, um termo freqüente na arte contemporânea: eu pessoalmente 
não creio que ainda exista, nesse nível de criação, algo que possamos 
chamar de disciplinas. Existem apenas campos de signos, de produção, que 
os artistas exploram de ponta a ponta. Como consequência, o artista hoje, 
de Mauricio Cattelan e Alain Bublex, de Gabriel Orozco a Jorge Prado, é 
uma espécie de “semionauta”: um inventor de trajetórias entre os signos. Ao 
mesmo tempo, esse squat é também um refúgio: a arte tornou-se hoje um 
tipo de abrigo geral para todos os projetos que não se ajustam a uma lógica 
de produtividade ou de eficácia imediata para a indústria e para a sociedade 
de consumo. 

3 - O artista como parasita 

Eu não acredito nesta idéia de artista contemporâneo como um parasita: o 
parasita não utiliza o organismo no qual ele se introduz; apenas dele se 
nutre. Esse não é o caso dos artistas contemporâneos: eles estão mais na 
ordem do manuseio, da manipulação dos signos, do que em uma 
problemática do parasitismo. Quem diz parasitismo diz necessidade e 
desejo de causar dano, e, nesse caso, não existe dano: é apenas um modo 
particular de se servir das formas para produzir alguma outra coisa. Isto não 
é de todo antinômico em relação à idéia de uma ação política, ao contrário: 
a ação política mais eficaz para o artista é, segundo o meu ponto de vista, 
mostrar o que pode ser feito com o que nos é dado. Não significa a 
esperança em uma revolução, mas a manipulação das formas e das 
estruturas que nos são apresentadas como eternas ou “naturais”. “Eis o que 
nós temos. O que podemos fazer?” Com esse espírito, podemos 
efetivamente mudar as coisas de uma maneira muito mais radical. 

4 - O artista como diretor 

O artista de hoje funciona cada vez mais como um diretor. Ele faz o casting, 
como Rebecca Bournigault ou Pierre Huyghe para os seus vídeos, mas 



 
 

2144 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

também castings de objetos, como nas instalações de Sylvie Fleury e 
Pipilotti Rist, ou nos environnements de Domingues Gonzales-Foerster: 
para aquele quarto, escolhe-se aquele despertador e não outro qualquer. O 
artista trabalha exatamente como um diretor que seleciona, de fato, o que 
vai se passar na frente da câmera. E a exposição é isto: um filme sem 
câmera, uma película sobre a qual registramos uma ação, uma forma. Em 
troca, o espectador pode de algum modo organizar sua própria seqüência 
de exposição. Os artistas contemporâneos são, portanto, diretores, essa é 
sua condição natural, quase espontânea. Não têm, aliás, apenas o desejo 
de fazer cinema; eles estão com bastante freqüencia no próprio cinema com 
os filmes de Philippe Parreno, Doug Aitken, Charles de Meaux, Douglas 
Gordon e Matthew Barney...Mas, ao mesmo tempo, o que choca também as 
pessoas de cinema é que, quando o artista faz um filme, isto é, para ele, 
apenas uma atividade entre outras, um objeto que faz parte de um conjunto 
muito mais vasto de objetos. Aqui se está ainda no registro da 
dessacralização da arte: “Eu faço filmes, mas talvez na próxima semana 
grave um disco”. E isso, sem dúvida, incomoda. 

Necessário retomar que nos anos 50 Robert Rauschemberg anunciou seu desejo de 

situar sua prática na brecha entre arte e vida. Uma década mais tarde afirmar que 

arte=vida e que a arte estaria presente em toda a atividade humana foi procedimento 

operativo do grupo Fluxus e de artistas como Joseph Beuys. Em princípios dos anos 

70, Antoni Muntadas, questionando ambos os pontos de vista, sugeriu outra 

vinculação entre arte e vida, e para tal concebeu o ideograma em seu trabalho 

plástico:  

  

ARTE                    VIDA 

 

Este ideograma poderia ser entendido como arte na vida e vida na arte. Estaria 

sendo constituída a partir de um interesse pelo sentido ao olhar para o cotidiano ou 

para uma experiência diária vinculada à arte. Assim a efervescência artística não 

estaria somente no ateliê do artista, mas indiscutivelmente fora dele. Passando pela 

arte conceitual, pela contracultura e pelos movimentos feministas em 1969 Allan 

Kaprow perguntava-se publicamente como a arte poderia competir com os primeiros 

passos do homem na lua, sendo este um dos acontecimentos mais midiatizados 

dessa época. Arte seria uma experiência, em lugar de passividade, concentrar-se-ia 

em questões de apresentação, percepção e recepção (território anteriormente 

restrito à crítica). Em 1971 eclodiu da obra de Antoni Muntadas a introdução de 

materiais e métodos não artísticos, pois este afirmava que arte deveria ser 

repensada de forma mais aberta, mais exigente, mais educativa e mais abarcadora 

da vida, e com mais interatividade. (Anos depois o artista reconheceria que seu 

trabalho poderia ser reconhecido em um território onde determinados aspectos 
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podem ser compreendidos por críticos, pesquisadores da área de comunicação ou 

por filósofos e sociólogos, mas que dificilmente seria compreensível em sua 

totalidade de proposta artística).  

Assim, do interesse de Antoni Muntadas sobre história arquitetônica e políticas 

urbanas derivam suas instalações relacionadas com os meios de comunicação, 

articulando história e literatura. São apresentações de dualidades e justaposições de 

opostos, ou uma meta tensão entre arte e vida seguida de outros conceitos 

dialeticamente relacionados, que incluem público/privado, realidade/mídia, 

visibilidade/invisibilidade. 

Antoni Muntadas, Vanessa Beecroft, Sylvie Fleury, Jacques Villaglé, entre outros 

que apresentam uma estética relacional condicionada ao processo de criação, foram 

artistas abordados nesta investigação, especificamente na articulação entre cultura 

visual e poéticas visuais.  

Outros questionamentos inserem-se neste momento: o que estamos querendo 

ensinar com isso? Por que abordar tais artistas no contexto de ensino/ 

aprendizagem? Por que ir ao encontro com tal pensamento contemporâneo? 

Neste momento preciso fazer menção à ação de 26 de novembro de 1965, realizada 

pelo artista visual Joseph Beuys, intitulada “como se explicam quadros a uma lebre 

morta”. Com a cabeça besuntada de mel e folhas de ouro, Beuys adentrou uma 

exposição de pintura falando com uma lebre morta em seus braços – o público fora 

excluído de sua performance, apenas podendo observar pela janela a ação. Há 

inúmeras interpretações pertinentes para esta obra/ação. Pergunto-me: Quem ou o 

quê seria esta lebre? Por que explicar quadros a uma lebre morta? Bem, uma lebre 

morta não escutaria realmente o que o artista estava falando, então qual é a 

metáfora? (compreendendo que lebres entendem melhor a noção de direção do que 

os homens) 

Um possível caminho interpretativo é a idéia de que todos nós seríamos um pouco 

da lebre morta. Quando passamos por imagens e não a olhamos, ou nem mesmo 

percebemos, quando folheamos revistas sem compromisso, quando andamos na 

rua e passamos pelas pessoas sem as ver realmente, quando ligamos a TV e vamos 

fazer outras atividades depois de um dia extenuante de trabalho, quando fingimos 
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escutar atentamente a uma conversa e estamos pensando em outras coisas... 

Chego à conclusão de que todos nós somos ou temos um pouco mesmo daquela 

lebre morta. 

Por outro lado, vestimos o personagem/figura do artista a todo o instante: quando 

indagamos perguntas que muitas vezes não têm respostas ou quando prestamos 

atenção em algo que parece desinteressante para a maioria das outras pessoas.  

Quando eu estou em sala de aula (me coloco como professora aqui) e  vejo o olhar 

vazio de alguns alunos, sempre lembro da performance de Beuys. Como fazer para 

explicar algo a alguém que aparentemente não quer ou não pode entender?! Em 

meu vão esforço como professora procuro tessituras para ressuscitar a lebre morta, 

sabendo que mais depende dela querer ser ressuscitada do que eu poder fazer isto 

– então, não haverá saída para a lebre morta? 

Penso que a vida é feita de escolhas, sabemos que estas escolhas demandam 

mudanças, no entanto, muitas vezes não conseguimos viver com nossas escolhas e 

muito menos com as mudanças. Penso que a formação inicial do professor de Artes 

Visuais, assim como a vida cotidiana do professor na Escola, se parece muito com a 

metáfora proposta pela obra de Beuys. 

Há alguns anos optei pela docência no ensino superior e desde então venho 

trabalhando na formação inicial em Artes Visuais; sou artista visual e pesquisadora 

há quase dez anos e ainda não consigo me acostumar (creio que isto será 

impossível) com algumas situações peculiares em minha vivência na docência: 

 - alunos de Licenciatura que execram a Educação maldizendo os estudantes das 

escolas onde serão futuros professores; 

 - alunos de Licenciatura que se queixam de seus cursos de formação inicial, ou da 

estrutura curricular de seus cursos, passando por estes apenas com poucas horas 

de estudos e rasas leituras, porque priorizam o trabalho para seu sustento; 

 - alunos de Licenciatura que não conseguem perceber nenhum processo criativo na 

docência, reduzindo-a a um mero instrumento. Estes alunos geralmente são aqueles 

que não conseguem vincular teoria e prática;  
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 - alunos de Licenciatura em Artes Visuais que insistem em reduzir as aulas de Artes 

Visuais na escola em técnicas isoladas, aulas expositivas de História da Arte, ou 

provas sem finalidade alguma; 

Também não consigo conviver com alguns discursos oriundos da Escola. Refiro-me 

explicitamente aquele discurso do professor da Escola: 

 - meus alunos não entendem nada, eles não estão nem aí para a escola, só querem 

saber dessas bobagens de jovens; 

Ou então, quando um estagiário vai observar um professor que está há muitos anos 

na escola e volta profundamente ofendido por te ouvido: 

– “Eu já fui como você, hoje já não tenho mais ilusão, aqui nada funciona!” 

- Ou ainda, quando presencio em inúmeros congressos da área de Educação o 

desinteresse pela pesquisa da grande maioria dos professores – geralmente 

desiludidos com a realidade cotidiana, acostumam-se a reclamar, mas na hora da 

proposição em fazer algo diferenciado, negam-se... 

Lamento também em minha curta ‘carreira’ enquanto docente no ensino superior 

quando ouço a negativa de alguns professores (sim, alguns colegas) que não 

poderiam realizar projetos de pesquisa em comunidades carentes na periferia, ou 

ainda, quando há a alegação de falta de tempo, que o leva para longe da vivência 

nas Escolas, juntamente com seus estagiários e orientandos. Já ouvi de alguns 

professores universitários que é inviável realizar trabalhos em periferias carentes, 

em escolas. Geralmente estes são os lugares mais necessitados do olhar do 

pesquisador, que acaba negando-se a olhar para evidente pobreza. 

A obra/ação de Beuys sucede reflexões sobre a docência, me faz tecer metáforas e 

pensar que somos capazes de provocar/ou mediar mudanças que farão a diferença, 

de forma diferente. No entanto, é preciso não acomodar-se em sentimentos 

individualistas, mas sim buscar uma Educação de sentido plural - Beuys, além de 

artista, foi professor também.  

Minhas reflexões sobre ensino/aprendizagem partem de um pensamento 

contemporâneo sobre a arte; não pauta-se sobre um fazer plástico 
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descontextualizado, de movimentos, estilos ou retóricas sobre a história da arte. Mas 

parto sim do pressuposto do professor (que está sendo formado pela Universidade) 

como um possível investigador ou intelectual, conforme Giroux (1988), entendendo 

toda a dificuldade de articulação entre pensamento e ação que pairam sobre 

propostas de práticas educativas (da pluridimensionalidade das tarefas a serem 

desenvolvidas que exigem muitas vezes a imediatez e a imprevisibilidade que está 

em articular a docência ao contexto). 

Assim, percebo a condição do tempo contemporâneo em transitar em diferentes 

territórios (convergentes e divergentes) que impulsionaram o meu fluxo de pensar 

deslocamentos para a formação docente. Esses espaços de fronteira levam-me a 

compreender a necessidade de interlocuções entre diversas possibilidades e lugares 

onde o professor/artista habita o seu tempo e constitui seu saber. Passando pela 

visualidade da imagem da moda, do corpo, do olhar para a sociedade que vai além 

do espetáculo, e chegando a uma educação contemporânea pautada em um 

interstício social e relacional de ‘ver’ o mundo. Não posso concluir minhas 

impressões sobre educação desta forma – mas deixo aberta a diferentes debates – 

porque entendo que a investigação sobre o contexto de ensino/aprendizagem é 

parte de um todo que constitui o processo criativo do professor/artista/pesquisador 

no território da docência em Artes Visuais. 
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