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AVESSOS DA DOCÊNCIA EM ARTES VISUAIS: EaD, EDUCAÇÃO BÁSICA E 
CAMPO VIRTUAL DE PESQUISA 

 

Alexandre Guimarães – IFG 

 

RESUMO: Este artigo, em formato de relato de experiência, aborda aspectos inerentes ao 
laboro do professor de artes visuais que geralmente não são explicitados em suas práticas. 
Aos “não visíveis” denomino “avessos da docência” como provocação aos movimentos, 
recortes, costuras, alinhavos e fiapos do processo criativo da docência em arte. O texto faz 
uma visitação às ideias de minha dissertação de mestrado sobre a formação de professores 
de artes visuais na modalidade a distância; depois uma desconstrução de minha prática 
docente atual e, por fim, faz relações com minha pesquisa de doutorado, que retoma o 
campo digital como arena de investigação do ensino de arte. 

Palavras-chave: trabalho docente; artes visuais; processo criativo; abordagens 
metodológicas; arena digital de pesquisa. 
 

ABSTRACT: In an experience report format, this paper discusses inherent views of the 
visual arts teaching that are often not explicit in their practices. I call these “not visible” as 
"inside out teaching" as a provocation to the movements, cutouts, seams, basting and lint 
from the creative process of the art teaching. This text makes a visitation to the ideas of my 
master´s dissertation about the distance teacher education of visual arts; after I make a 
deconstruction of my current teaching practice and, finally, I make relationships with my PhD 
research which incorporates the digital field as an arena of research of the art teaching. 

Key-words: teaching; visual arts; the creative process; methodological approaches; digital 
search field. 

 

Hoje desfiz o último ponto, 
A trama do bordado. 

(Myriam Fraga) 

Homero conta em sua obra Odisseia, a história de Penélope, esposa de Ulisses, 

filha de Ícaro e Periboea. Ulisses foi para a batalha e a deixou com o filho. 

Passaram-se os anos e não chegavam notícias do seu marido, já tido como morto. 

Seus pais insistiram para que se casasse novamente e, mesmo apaixonada pelo 

marido, aceitou as cobranças. Vários pretendentes apareceram e ela, então, 

inventou um afazer doméstico para adiar sua decisão: só se casaria depois de tecer 

e bordar um sudário para Laerte, pai de Ulisses. Bordava durante o dia e 

desmanchava os pontos durante a noite, até que uma de suas servas descobriu o 

segredo e acabou revelando-o a todos. Depois da descoberta, fez outro acordo com 
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o seu pai: conhecendo a dureza do arco de Ulisses, casaria com aquele que o 

conseguisse encordoar. Apenas um humilde camponês conseguiu realizar o desafio. 

De imediato, revelou-se ser Ulisses, disfarçado de camponês.    

Pego emprestado o mito de Homero, com atenção ao “fazer especial” (RICHTER, 

2003) e à ação construir-desconstruir de Penélope, para discutir alguns movimentos 

de minha história docente, sob o esforço de desmanchar certas experiências 

aparentemente concluídas e discuti-las a partir de outro lugar e tempo. A essas 

tentativas de desfazer as amarrações venho denominando “avessos da docência em 

artes visuais” – uma metáfora para revisitar práticas docentes com um olhar para o 

que não está explicitamente representado. Estou em busca de práticas docentes 

vistas por trás: como foram construídas? Em que se respaldam? Que linhas 

metodológicas a sustentam? Onde e como acontecem? Quais as dificuldades? 

Como inovam? 

Penélope, ao desmanchar um dia inteiro de trabalho, possivelmente ficara a refletir 

sobre o modus operandus do seu tecer e bordar, bem como sobre suas articulações 

para esperar a volta de Ulisses. Quando se desmancha um bordado, ou uma 

costura, os fios ficam cheios de marcas, nunca com aquele aspecto de novo, 

intocável, virgem. Podem arrebentar, desfiar, enfraquecer, torcer-se a outros para 

compor um novo fio, tornando-se, talvez, mais forte, ou com novas matizes. Pode 

também ser necessário juntar-se a outro fio através de um nó e talvez nem sirva 

mais para aquele primeiro fim – o de tecer ou bordar. Fazendo uma analogia, 

substituo “fio” por “docência” em busca de ecos no meio das silenciosadades do 

processo criativo do professor de arte, da montagem, passando pela aplicabilidade à 

desmontagem. 

Desmanchar qualquer coisa é um convite à reflexão: uma atividade que nos leva a 

pensar como “aquilo” foi feito, para que e para quem, sob silêncios próprios do 

processo criativo de coisas ou pensamentos, sejam eles despendidos de valores 

econômicos e/ou estéticos, ou tecnicamente aplicáveis ou aqueles academicamente 

sistematizados. É sobre o desmanchar o que está atribuído como feito de que se 

trata esse texto. 
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Para essa análise, tenho procurado como “feito” práticas docentes em artes visuais, 

com um olhar para o avesso, para o “lado B”, o verso, para os remendos e os 

arremates que fazem parte do trabalho docente – muitas vezes composto de 

retalhos de ideias –, mas que podem não estar expostos em função de uma atenção 

sobre o resultado estético dos trabalhos através da arte, silenciando, muitas vezes, 

amarraduras que podem deflagrar: a) soluções criativas para problemas da relação 

arte e educação; b) discursos explícitos ou implícitos durante o processo criativo do 

professor em planejar sua aula; c) replicação de abordagens metodológicas; d) 

relações de poder; e) inovações metodológicas. 

Minha história de professor de artes visuais passa, inicialmente, pela educação de 

jovens e adultos (1997), depois pelo o ensino fundamental e médio (2001), ensino 

superior na modalidade a distância (2008), na modalidade presencial (2011) e, a 

partir de 2012, para ensino médio/técnico e para a formação de professores – 

Licenciatura em Dança. Foram vários territórios de atividade docente em que, cada 

um com suas especificidades, as visualidades foram e continuam sendo meios 

deflagradores para a experiência estética (incluindo a minha, considerando que a 

atividade de planejar aulas de artes visuais é, também, um processo criativo que 

oportuniza a experiência estética). 

Hoje sou professor efetivo do Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Aparecida 

de Goiânia, trabalhando com o ensino de artes visuais para o ensino médio 

integrado ao técnico, em tempo integral; com o programa PROEJA (educação de 

jovens e adultos) integrado ao ensino técnico; e com a Licenciatura em Dança, com 

ênfase para os Fundamentos da Arte na Educação. Continuo ligado à Licenciatura 

em Artes Visuais, Modalidade a Distância, na Universidade Federal de Goiás (UFG), 

como orientador de projetos de conclusão de curso de graduação. 

A necessidade dessa discussão vem das minhas impressões (incluindo adaptações, 

aprendizados e afetos) ao ingressar-me numa instituição tradicionalmente focada no 

ensino técnico profissionalizante e como as experiências anteriores vem 

(re)configurando meu trabalho docente e, numa via contrária, como a experiência de 

hoje reelabora meu olhar sobre o já vivido. 
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Para sistematizar, proponho a incisão de três pontos nesse tecido: a) minha 

dissertação de mestrado que investigou o trabalho docente em artes visuais, na 

modalidade a distância, na UFG; b) minha imersão no Instituto Federal de Goiás e a 

experiência multidisciplinar; c) a pesquisa atual de doutorado, que aborda processos 

criativos dos planos de aulas do Portal do Professor – MEC, na área de Artes 

Visuais. São três camadas de tecidos translúcidos que sobrepostos criam nuances 

entre uma experiência e outra e que vem compondo minha formação docente. 

Na primeira parte, farei uma síntese da pesquisa durante o mestrado, como foi o 

processo de investigação e as escolhas ao lidar com um campo de pesquisa novo – 

o virtual (ou digital) – e como essa situação reconfigurou novas práticas 

metodológicas (a etnografia virtual). Para a segunda parte, quero problematizar 

minha imersão no instituto Federal de Goiás (IFG), pondo em pauta as demandas 

desta modalidade de ensino emergente no Brasil (formação técnica) e pensar como 

meu histórico profissional afeta o desenho do currículo escolar que venho 

trabalhando e, por outro lado, como tenho sido afetado por essas novas 

experiências, considerando a multiplicidade de perfis da comunidade escolar que 

estou inserido, sob o contexto da diversidade e do que Vesta Daniel (2005) 

denomina “ecologia da sala de aula” (p. 12). Por último, pretendo alinhavar alguns 

problemas para a pesquisa de doutorado em andamento, resultante da conexão 

entre as experiências anteriores – o trabalho de pesquisa e docência no ambiente 

virtual e meus incômodos com os processos criativos e abordagens metodológicas 

do professor de artes visuais da educação básica.  Retomo o ambiente virtual como 

campo de pesquisa e, a partir do meu retorno ao ensino de artes visuais para a 

educação básica, lanço um olhar sobre as práticas de ensino-aprendizagem, 

adotando o Portal do Professor - MEC como arena de investigação. 

O trabalho docente na Licenciatura em Artes Visuais na modalidade EaD 

Em minha investigação de mestrado (2009 – 2011), trabalhei com um meio não 

muito convencional, naquela época, para a pesquisa acadêmica, a etnografia virtual 

– ou etnografia online –, que demandou novas performances do pesquisador, não 

distanciando, sobretudo, de uma postura de observação de “realidades sociais e da 
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sua elaboração, tendo por objetivo o desenvolvimento de teorias” (FLICK, p. 161). 

Ao mesmo tempo, e apesar de imerso em contextos tecnológicos, minhas reflexões 

sugeriram que o “agente de mudança não é a tecnologia em si mesma, mas os usos 

e construções de sentido ao seu redor” (CHRISTINE HINE, 2004, p. 13). 

Inicialmente, foram escolhidas 4 disciplinas/salas virtuais consideradas “práticas”: 

ateliês bi e tridimensional, de gravura e de história em quadrinhos. Durante o 

processo de “visita a campo”, pude perceber que a ação etnográfica no ambiente 

virtual, além de um trabalho minucioso do pesquisador, exigiu, ao mesmo tempo, 

habilidades com ferramentas tecnológicas, tais como: manipulação de softwares 

gráficos, tratamento de imagens, arquivamento de documentos digitais, etc. Nesses 

momentos, atribuições do professor/pesquisador e designer gráfico se fundiram e se 

reverteram em ações recíprocas inerentes à natureza da etnografia virtual. Ao 

percorrer um campo de investigação – a home page de determinada disciplina –, o 

registro/análise acontecia da seguinte forma: 1) Reconhecimento – visualização e 

leitura de toda a home page; 2) Anotação – desenho de um esquema dos pontos 

coerentes com o tema de pesquisa; 3) Registro – descrição dos processos de 

aprendizagem, num editor de texto; 4) Captura – cópia de imagens do AVA, 

importação para um software gráfico e formatação padrão (moldura, legenda, 

recorte – lembrando que, na “etnografia presencial”, também acontecem recortes do 

campo de pesquisa, através do olhar de quem fotografa, grava áudios ou filma). 

Simultaneamente à observação do/no campo de pesquisa, já aconteciam análises 

de fenômenos vinculados ao problema da investigação, criando uma 

retroalimentação entre o objeto de estudo e a reflexão a partir dele. Esses discursos 

construídos durante o processo de (re)conhecimento do campo forneceram 

elementos para a construção de um ensaio conceitual denominado Imagem Tecno-

Humana. Ainda como procedimentos etnográficos, também foram realizadas 

entrevistas narrativas com três tutores colaboradores. 

O desenrolar da pesquisa, paralelamente à minha experiência como tutor, gerava as 

perguntas: o que faço no ambiente virtual? Qual o meu papel? Qual minha 

importância? Onde posso ser encontrado? Por onde posso andar? Qual o peso da 
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minha imagem? Qual é, afinal, a minha profissão? O que me trouxe aqui? A minha 

história não era única e percebi que outros tutores vivenciavam experiências 

semelhantes. Uma espécie de “reconhecer-se no outro”.  

A ação/performance do tutor no AVA pode ser considerada uma forma representada 

e/ou interpretada das práticas de um professor universitário. Afinal, o AVA-FAV é 

uma escola de ensino superior e a imagem naturalizada da dicotomia 

ensinar/aprender ainda perdura no imaginário de seus interatores, podendo ser 

percebida em suas formas de agir e interpretar. 

Ser professor e/ou aluno numa escola virtual demanda uma reconfiguração de 

nossa própria noção de tempo, espaço e habilidades cognitivas. Estar ligados em 

rede, mediados pelas interfaces dos computadores, ora nos encoraja a escrever o 

que não podemos falar, ora nos limita de expressar com a intensidade que 

desejaríamos. Entre o que se quer dizer e o que é visualizado, há uma rede 

simbólica (humana) e técnica (numérica) – ou silenciosidades – que compõem um 

léxico digital que pode ser compartilhado mundialmente, mediado pela internet. 

As escolas estão passando por revisões: quais suas origens, lugares e posições dos 

seus sujeitos? Sem apologias à tecnologia, mas aceitando que as relações virtuais 

podem ressignificar nossas concepções de ver o mundo e deixar-se ser olhado, 

acredito que o trabalho docente, nessa escola que flutua, assim como seus alunos, 

tem caráter transitório e inconcluso, cujos fluxos são transaprendentes. 

O trabalho docente no ensino médio integrado ao técnico 

O incômodo em revisitar, mais uma vez, depois do mestrado, minha própria prática 

docente vem da experiência e impactos ao ingressar-me como professor efetivo no 

Instituto Federal de Goiás, onde me movimento entre o ensino médio (cursos 

técnicos integrados ao ensino médio, em tempo integral) e o superior (licenciatura 

em dança). 

A necessidade de procurar os avessos dessas posições que venho ocupando vem 

das minhas impressões (incluindo adaptações, aprendizados e afetos) ao ingressar-

me numa instituição tradicionalmente focada no ensino técnico profissionalizante – 
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criada em 1909 como Escola de Aprendizes e Artífices –, mas que, timidamente, tem 

realizado ações no campo da cultura, como o evento institucional “Festival de Artes 

de Goiás”, além da abertura de cursos técnicos e superiores na área de artes 

visuais, dança, audiovisual, música, dentre outros. 

Fazendo uma avaliação de minhas experiências pelos vários níveis da educação 

básica, as reações e envolvimentos dos alunos de diferentes lugares e níveis de 

ensino frente às propostas das aulas de Arte são semelhantes. Existe uma 

aproximação natural desses jovens “produtores de cultura visual” (AGUIRRE, 2014) 

com a criação, cópia e fluxo de imagens fora da escola e que podem/estão sendo 

incorporadas em seus trabalhos de Arte dentro da escola. Nesse contexto, 

interessa-me saber quais experiências e referências visuais eles carregam consigo e 

me preocupam as formas de conexão desse repertório no ver/fazer/contextualizar 

pedagógico1 (DANIEL, 2005; BARBOSA, 2010). Por outro lado, venho tentando 

provocar a reflexão desses alunos a respeito dos lugares que ocupam, como são 

afetados por essas imagens e como elas representam – ou se representam – eles 

mesmos.  

 Também atravessam minhas expectativas de professor que cria e planeja aulas de 

artes visuais, outras instâncias, a começar pela luta histórica em manter o 

componente curricular Arte no currículo do ensino médio – para essa questão, há 

uma dimensão macro, que vem do Movimento Arte Educação e uma outra dimensão 

micro, que se localiza na minha instituição que trabalho. Nossos alunos, que 

estudam em tempo integral, levam 3 anos para se formar. No primeiro ano, tem 

contato com as quatro linguagens artísticas – artes visuais, dança, teatro e música – 

através de um rodízio bimestral em que cada professor licenciado da área atua. A 

partir do segundo ano, a disciplina passa a se chamar Arte e Processos de Criação 

e o aluno escolhe o que quer cursar. Dessa forma, temos turmas mistas, com alunos 

de todos os cursos técnicos, unidos pela linguagem artística, interesses particulares 

ou mesmo pela falta de outra atividade senão as que são oferecidas pela matriz 

curricular. Para o terceiro ano, não há a oferta da Arte no currículo, porém essa 

situação vem sendo um assunto levantando em nossa agenda de discussão como 

grupo do ensino de arte na instituição. 
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O que vem me afetando, nesse terceiro ano de atuação no Instituto Federal, refere-

se às maneiras de “ensinar arte” para um coletivo de alunos que, 

concomitantemente, além das disciplinas do núcleo comum do ensino médio, estão 

lidando com conteúdos e práticas de atuação técnica na área profissional que 

escolheram. Qual lugar da arte nesse currículo? 

Creio que um pouco diferente de minhas outras experiências e relaciono essa “nova” 

situação a um dos princípios bauhausiano do design, que concebe um produto na 

relação forma/função. Não estou procurando a funcionalidade da arte na vida dos 

meus alunos, mas pensando em formas de promover a experiência estética através 

da imagem e considerando, na relação apreciar/fazer/interpretar (ou 

ver/fazer/contextualizar), aspectos do metier que esses futuros profissionais irão 

trabalhar, com um olhar para “onde o sujeito é colocado e fixado pelo discurso do 

qual faz parte isto que ele vê (e que o vê)” (HERNÁNDEZ, 2011, p. 33). E na 

tentativa de promover o pensamento para localizar esses alunos no “discurso do 

qual fazem parte”, o terreno do ensino de arte que venho praticando pode absorver, 

direta ou indiretamente, aspectos de áreas técnicas que estão, através de suas 

visualidades, presentes nos processos de criação. Esse esforço pode provocar, 

contudo, uma reflexão sobre os lugares que ocuparão em suas áreas profissionais, 

como são vistas e como elas os veem.  

Nesse sentido, acontecem negociações entre as articulações, os deslocamentos, os 

prazeres, os conflitos e tensões das minhas maneiras de promover a arte/educação 

e também surgem em função das especificidades de cada modalidade de ensino 

que atuo. Essa variedade de lugares vem desenhando e reconfigurando minha 

docência, resultante de inquietações e incertezas características da pós-

modernidade, fazendo-me pensar que a atividade de ensinar artes visuais, assim 

como fazer arte em nosso tempo, requer uma constante experimentação em 

territórios gelatinosos (GUIMARÃES, 2011), cuja efemeridade dos sentidos nos faz 

buscar e pensar em nossas “marcas culturais e biográficas” (HERNÁNDEZ, op. cit. 

p. 33). 

Avessos dos processos de criação do professor e do aluno 
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Sou um professor/designer ou um designer/professor? Como as experiências e as 

visualidades do ensino técnico configuram a produção dos alunos? Para discutir 

essas questões, ilustro, a seguir, o trabalho de uma aluna do 2º ano do curso de 

Edificações.  

A proposta do trabalho (que foi dividido em 2 bimestres) foi a criação de uma 

estrutura modular geométrica ou não, com o objetivo de desenvolver uma 

composição pela repetição e raporte dos elementos, seja ela calculada ou aleatória: 

 
Imagem 1. Fotografia: Alexandre Guimarães.  

Processo criativo de uma aluna do curso de Edificações. Dezembro, 2013 

 

 
Imagem 2. Fotografia: Alexandre Guimarães.  

Objeto finalizado do processo de criação. Dezembro, 2013. 
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A leitura que faço, agora me distanciando da experiência que aconteceu no segundo 

semestre de 2013, é que há uma relação direta da forma visual de todo o processo 

criativo da aluna com a área técnica em que está se formando. Não havia, em meu 

planejamento, a intenção de trabalhar a visualidade da construção civil com essa 

aluna (ou as visualidades das demais áreas, já que a turma era mista), apesar de 

uma forte tendência do seu desenho para tal – naquele momento do curso, ela já 

havia cursado, por exemplo, desenho técnico. A escolha da triangularidade partiu 

dela mesma e suas conversas durante o processo de orientação sempre giravam 

em torno da construção civil. Nem todos os trabalhos tiveram uma relação direta 

com a formação profissional de cada um, aparecendo temas que não tinham 

nenhuma relação com a área técnica de conhecimento.  

Em busca dos fiapos desse projeto pedagógico em artes visuais, surgem algumas 

questões: a proposta de atividade que lanço já vem contaminada, ou mesmo 

adequada, com o currículo técnico dos alunos? Se há uma adequação, ou mesmo 

um direcionamento, não estaria eu higienizando, através da influência do design, o 

processo criativo e plástico em artes visuais? Em que medida minha formação em 

design afeta meus planos de ensino? 

A autonomia docente permite recortes, preferências metodológicas e articulações 

afetivas que correm o risco de silenciar outras necessidades dos alunos. Pensando 

nessas vozes, ao fim de cada projeto bimestral, peço depoimentos livres por escrito, 

como forma de diagnosticar e revisitar a proposta de trabalho. A seguir, alguns 

trechos de um depoimento da aluna que realizou o trabalho das imagem 1 e 2: 

Neste semestre, gostei muito da proposta que me foi apresentada. Com ela 
tive maior identificação, pois gosto muito de fazer coisas fora do padrão. 
Gosto de trabalhar com arte abstrata (...) Gostei muito de exercer minha 
capacidade de criação (...) O que mais gosto nas aulas de Arte Visuais é 
poder me sentir livre, poder sentir realmente o que fiz, pois sempre 
colocamos a mão na massa (...) Gostei também de não me sentir em uma 
sala de aula, pois no ateliê não me sinto propriamente na escola. Apenas 
tenho divertimento em realizar as atividades propostas em um ambiente em 
que sinto prazer em estar (...) Eu gostaria de narrar (visualmente) a 
verticalidade da sociedade atual, as linhas presentes em nosso cotidiano, 
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além de mostrar como nosso pensamento, nossa visão de mundo pode 
estar se tornando cada vez mais retilíneo. 

Há, no entanto, duas instâncias (que não se separam) do depoimento da aluna: uma 

a da experiência de criar e a outra a da formulação do pensamento sobre o processo 

criativo, onde ela sugere representações da vida contemporânea a partir das formas 

do seu objeto. Envolvimento e dedicação estão claros no processo da aluna e 

acredito que o trabalho diz muito dela mesma, além de situar-se em questões da 

ocupação do espaço urbano na contemporaneidade. 

A conversa comigo mesmo aparece a partir dos objetos produzidos por meus 

alunos, um reflexo, claro, sobre a maneira pela qual estão sendo orientados e me 

faz pensar na minha formação profissional – bacharel em design e professor de 

artes visuais. Percebo a contaminação da docência pelo design (e vice-versa) e 

como isso reverbera em minhas narrativas de atuação profissional. Sobre essa 

questão, trago um relato que fiz em minha dissertação de mestrado, num capítulo 

intitulado “Narrativas de um professor/designer ou de um designer/professor”: 

Como um designer/professor ou professor/designer, os aspectos gráficos 
sempre estiveram em destaque em meus planos de ensino, oficinas com 
crianças, adolescentes, jovens e adultos e também em cursos ministrados 
para formação continuada de professores da rede pública do estado de 
Goiás (...) E nesse percurso o ator se confundiu em vários momentos: 
professor/designer ou designer/professor? Ou ainda: 
professor/designer/pesquisador (ou outras possíveis combinações)? 
(GUIMARÃES, op. cit., p.19) 

O questionamento sobre o lugar que ocupo (professor e designer) vem acontecendo, 

como relatei, desde o trabalho de mestrado, rodeado de situações do cotidiano da 

docência, postos à revisitação e à desconstrução. Mais uma vez, agora no processo 

de doutoramento, retomo essas questões que estão sendo entrecruzadas num lugar 

mais duro (formação profissional técnica) em que a arte, em suas quatro linguagens, 

persiste no currículo.  

O trabalho docente como processo criativo no Portal do Professor – MEC 

A terceira camada para essa discussão trata do andamento de minha tese de 

doutorado, uma investigação dos planos de aulas em artes visuais criados por 

professores e/ou visitantes doPortal do Professor-MEC: um repositório administrado 
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pelo Ministério da Educação que permite a seus visitantes elaborar, reeditar e/ou 

buscar sugestões de aulas nas diversas áreas da educação básica. Nesse sentido, a 

partir desse portal, o foco de pesquisa volta-se para o componente curricular Arte 

Visual2, representado por textos e imagens que compõem a edição padronizada dos 

plano sde aulas criados através do editor texto audiovisual3 do site.  O trabalho 

pretende, a partir do repositório de aulas do portal: a) mapear os planos de ensino 

em artes visuais e suas abordagens teóricas e metodológicas em diferentes regiões 

do país; b) discutir conceitos da relação criação/reprodução/autoria em contextos do 

ensino das artes visuais e seus processos criativos docentes; c) investigar situações 

de aprendizagem das artes visuais no plano de uma coletividade cultural digitalizada 

e seus processos autorais abertos e sujeitos a reagregações. 

Diante da representatividade dos números de acesso aos planos de aula, considero 

oportuno para o campo de pesquisa em arte educação e cultura visual e seus 

diálogos multidisciplinares, investigar esse espaço como um lugar de encontro de 

diferentes perspectivas e relatos de experiências em ensino das artes visuais. O site, 

além de um lugar de criação/reprodução/compartilhamento de planos de ensino em 

artes visuais que podem estar sendo reapropriados nos mais diversos lugares do 

Brasil é, também, um espaço aberto para a autoria colaborativa, como sugere o 

próprio link Reflexões Pedagógicas do portal: “Todo o texto da aula original poderá 

ser novamente editado e esta será salva como sua, mas o sistema informará a 

autoria da aula original, que permanecerá publicada no Portal.”4Nesse sentido, 

levanto outra questão: como os sentidos de originalidade – ou autoria – são tratados 

no contexto de uma educação em diálogo com a tecnologia? 

Os planos de artes visuais postados no site vem sendo objetos de estudo sobre 

abordagens de ensino das artes visuais, sejam elas com referências nas pedagogias 

dos estudos pós-modernos, sejam abordagens “não oficiais”, mas vivenciadas em 

outros contextos culturais, econômicos e políticos em regiões brasileiras. Meu 

interesse volta-se ao processo de criação das aulas (fontes, referências 

metodológicas, filosóficas), bem como na observação e estudo das pedagogias 

culturais latentes nas experiências estéticas mediadas pela imagem. 
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Ao me apropriar da metáfora “avessos”, miro para os bastidores do trabalho 

docente, revisitando minhas práticas e visitando outras. Nessa empreitada, encontro 

fiapos, remendos e me perturbam as formas de alinhavar as três camadas de 

experiências docentes que proponho para este texto: no ambiente virtual, no Instituto 

Federal de Goiás e uma camada mais externa à minha – experiências (ou 

experimentos) de professores de artes visuais cuja representação se encontra no 

formato “plano de aula”, postos à consulta livre no Portal do Professor. 

Este texto não se fecha neste último parágrafo, mas lança provocações para que 

professores comecem a revisitar suas práticas, muitas vezes engessadas por forças 

e tensões políticas tidas como naturalizadas, mas que podem deflagrar submissão 

cultural, estereótipos da representação do professor e do professor de arte, acentuar 

diferenças ao invés de promover a multiculturalidade, dentre outros movimentos. Por 

outro lado, gosto da ideia de duvidar da minha prática, considerando-a sempre 

transitória, com pontos firmes, porém flexíveis. 

Notas 

                                                           

1A Abordagem Triangular está presente em duas vias: a primeira, no meu processo criativo durante o 
planejamento das aulas de artes visuais e a segunda, na abordagem metodológica, propriamente dita, que utilizo 
para a realização dessas aulas. 
2Como é grafado no portal, com iniciais maiúsculas e no singular. Desse modo, quando me referir aos 
componentes curriculares do site, manterei a grafia original, porém em itálico. Ao me referir às artes visuais como 
campo disciplinar e de estudo, usarei “artes visuais”. 
3Uso a expressão “editor textoaudiovisual” ao invés do termo “editor de texto” por considerar que o processo de 
edição de uma mensagem eletrônica não se dá apenas através de textos, mas de outros recursos para a 
comunicação, como imagens, vídeos e sons, disponibilizados pelas ferramentas online de edição. 
4Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/pdf/orientacao_criando_aula.pdf. Acesso em 22/09/2011. 
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