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CARTOGRAFIA RIZOMÁTICA: ENSINANDO O PROFESSOR A REINVENTAR-SE 
 
 

Valdirene Marques de Souza. IA - Unesp 
 
 

RESUMO: O trabalho apresenta uma reflexão sobre o ensino de arte à distância,e propõe a 
ideia proposta de ensino de Míriam Celeste Martins e Gisa Picosque¹que se baseia em um 
mapa rizomático, ideia de rizoma que instiga-nos a“navegar” por nove territórios da Arte. 
Partindo do princípio do rizoma e seus conceitos – um sistema acêntrico, não hierárquico –, 
permite explorar temáticas escolhidas pelo professor para promover situações de ensino e 
aprendizagem de saberes em Arte. 
 
Palavras-chave: ensino de arte, mapa rizomático, educação à distância. 
 
 
ABSTRACT: This dissertation presents a reflection on the teaching of art in the distance, 
and proposes the idea proposed teaching Miriam Celeste Martins and GisaPicosque ¹ which 
is based on a rhizomatic map idea rhizome that entices us to "browse" for nine territories of 
Art. Assuming the rhizome and its concepts - one acentric non-hierarchical system - lets you 
explore topics chosen by the teacher to promote situations of teaching and learning of 
knowledge in Art. 
 
Key words:Art teaching, rhizomatic map, distance education. 

 

INTRODUÇÃO 

Considerando a ideia de Ecossistemas Artísticos, podemos traçar um mapa sobre o 

ensino de Arte à distância, considerando-o como mais um dos vários ecossistemas 

que a arte implica na sua existência. 

[...] é mister reconhecer que a educação a distânciae seu 
crescimento implicam mudanças profundas das estruturas 
educacionais atuais. Implicam mudanças tanto pedagógicas quanto 
estruturais. [...] pela necessidade de compreender e incorporar a 
tecnologia como meio imprescindível à condução e gerenciamento 
de cursos nessa modalidade, especialmente, porque boa parte do 
corpo docente com ela envolvido possui pouca ou nenhuma 
formação para tal. Esta falta de formação e experiência para 
incorporar a tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem tem-
se configurado emum grande desafio, já que a maioria somente 
aprende ou trata, minimamente, com essa questão ao desempenhar 
a função docente nesses cursos (LOPES, 2010, p. 3). 

Ousaríamos atuar como um professor propositor que faz traçados cartográficos da 

arte, ancorados numa poética da geografia? Isto seria possível mesmo num 

ambiente virtual de aprendizagem em Arte?É possívele viável traçar um mapa 
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desses ecossistemas dentro do ensino de arte à distância? Podemos nosreferir a 

este propósito como se fosse uma viagem nas várias linguagens da Arte?Como 

compor mapas imaginários e com várias possibilidades de significados e 

interpretações que relacionam-se entre si,capazes de criar de novos caminhos para 

uma aprendizagem criativa da Arte?  

É crescente a disseminação de cursos superiores no cenário nacional, ofertados na 

modalidade a distância, oferecidos ou vinculados a instituiçõesde ensino superiordos 

setores privados e públicos.  

Educação a distância pode ser definida como a família demétodos 
instrucionais nos quais os comportamentos de ensino são 
executados em separado dos comportamentosde aprendizagem, 
incluindo aquelesque numa situação presencial (contígua) seriam 
desempenhados na presençado aprendente de modo que a 
comunicação entre o professor e o aprendente deve ser facilitada por 
dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e outros. (MOORE, 
1973 apud BELLONI, 2001, p. 25).  

Porém, muitos professores refletem práticas docentes tradicionais em transição nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, por recorrerem, muitas vezes, aos métodos 

expositivos, oferecendo cópias dos conteúdos a serem estudados e avaliando estes 

alunos através de provas escritas, somente. Sobre esta visão de onipotência do 

professor, de ser o único detentor e “transmissor” do conhecimento, Rancière diz: 

A explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de 
compreender. É,ao contrário, essaincapacidade,a ficção estruturante 
da concepçãoexplicadora de mundo. É o explicador que tem 
necessidade do incapaz, e não o contrário, é ele que constitui o 
incapaz como tal. Explicaralguma coisa a alguém é, antes de mais 
nada, demonstrar-lhe que nãopode compreendê-la por si só. Antes 
de ser o ato do pedagogo, a explicação é o mito da pedagogia, a 
parábola de um mundo dividido emespíritos sábios e espíritos 
ignorantes, espíritos maduros e imaturos,capazes e incapazes, 
inteligentes e bobos. O procedimento próprio doexplicador consiste 
nesse duplo gesto inaugural: por um lado, ele decreta o começo 
absoluto — somente agora tem início o ato de aprender;por outro 
lado, ele cobre todas as coisas a serem aprendidas desse véude 
ignorância que ele próprio se encarrega de retirar.(...) O mito 
pedagógico, dizíamos, divide o mundo em dois. Mas, deve-se dizer, 
mais precisamente, que ele divide a inteligência em duas. Há, 
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segundo ele, umainteligência inferior e uma inteligência superior. A 
primeira registra aspercepções ao acaso, retém, interpreta e repete 
empiricamente, no estreito círculo dos hábitos e das necessidades. É 
a inteligência da criancinha e do homem do povo. A segunda 
conhece as coisas por suasrazões, procede por método, do simples 
ao complexo, da parte ao todo.É ela que permite ao mestre transmitir 
seus conhecimentos, adaptando-os às capacidades intelectuais do 
aluno, e verificar se o aluno entendeu o que acabou de aprender. Tal 
é o princípio da explicação. Talserá, a partir daí, para Jacotot, o 
princípio doembrutecimento. (RANCIÉRE, 2002). 

Conforme Lopes (2010), os artefatos que mediam as interações, sobretudo entreos 

alunosdesta modalidade de ensino, apresentam um papel importantedurante o 

processo de aprendizagem, mas é preciso que todos estejam atualizados quanto à 

sua utilização. 

Enfatizando o ensino de Arte à distância, é importante destacar que: 

(...) é necessário que o currículo dos cursos de formação de 
professores de Arte tenha em seu bojo as bases de formação sólida 
em tecnologia, não somente na questão técnica, instrumental - que é 
essencial, mas também nas questões de pensamento em arte via 
tecnologias contemporâneas. É fundamental, ainda, que os alunos 
desses cursos tenham a oportunidade de vivenciar a elaboração de 
obras de arte - ou seja, que haja um tempo dedicado ao ateliê no 
currículo - e tenham a chance de ir a exposições e eventos onde as 
obras contemporâneas estejam presentes. Além também da 
oportunidade em fruir arte via museus virtuais, pois as obras em 
ambientes programáveis se dão com relações. Essas relações são 
imbuídas de sentidos (COUCHOT, 2003). E segundo Merleau-Ponty 
(apud COUCHOT, 2003), o sentido está no contato. Somente é 
possível fazer sentido ou estabelecer sentido o que perpassa a 
experiência de como tocamos e como somos tocados pelas imagens, 
por exemplo.Nesse processo, o aluno pode estar em contato direto 
com a prática artística diversificada da contemporaneidade, com 
pesquisas, observações, análises e críticas, pode conhecer e 
analisar os processos dos artistas, das obras de arte e da 
multiculturalidade presente na arte.(PIMENTEL et al., 2013). 
 

Ao contrário da educação presencial, na educação a distância é o aluno quem 

decide quando, como e onde estudar (autodisciplina), mas para estudar a distância 

são necessárias que alguns itens sejam seguidos, como: 

-disciplina para o estudo, 
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- organização do aprendizado, evitando o acúmulo de leituras e exercícios; 

- envolvimento como em qualquer curso presencial; 

- A participação é vital para a integração e a interação, melhorando os 
resultados da aprendizagem. 

Aliando as ferramentas tecnológicas do ensino à distância ao pensamento 

rizomático,adocência passa a ser um lugar para marcas experiências e proposições. 

Aprender e ensinar deixa de ser a tarefa entediante de execução e reprodução de 

saberes para vir a ser um ato de investigação e de invenção. É preciso emancipar o 

aluno, para que este não dependa única e exclusivamente do professor, mas que ele 

próprio sinta a necessidade de buscar as respostas de que precisa.  

 

IDENTIDADE DO PROFESSOR 

O melhor aprendiz não é aquele que aborda o mundo por meio de 
hábitos cristalizados, mas o que conseguepermanecer sempre em 
processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem 
permanente pode, então, igualmente ser dito de desaprendizagem 
permanente. Em sentido último, aprender é experimentar 
incessantemente, é fugir ao controle da representação. É também, 
nesse mesmosentido, impedir que a aprendizagem forme hábitos 
cristalizados. (...) Aprender é, antes de tudo, ser capaz de 
problematizar, ser sensível às variações materiais que têm lugar em 
nossa cognição presente. Virgínia KASTRUP (1999, p. 152-153) 

 

Existe a possibilidade do professor, mesmo no ensino de Arte à distância,fazer-se 

artista, reinventando-se como docente, mas assumindo a postura de eterno 

aprendiz?Seria possível inventar um outro jeito de pensar, mexer, arranjar, trabalhar 

com processos educativos em Arte? 

Para responder a essas perguntas, precisamos conhecer a identidade do professor, 

ou seja, sua “pele pedagógica” (EGAS², 2014), qualsua prática dentro da escola. 

Três tipos de “pele” que não combinam com a contemporaneidade que implicam que 

o professor precisa ser instigado a mover seu pensamento para não fazer do ensino 

de Arte uma coisificação dentro dos sistemas de ensino: 
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- o modo de ensinar ancorado na reprodução: o professor apenas reproduz modelos 

pré-definidos pelo sistema, sem nenhuma reflexão; 

- fazer-se professor pela cópia: o professor baseia-se na prática arcaica docente de 

encaixar-se no mundo atual e abandonar práticas obsoletas; 

- projetos centrados no professor que não lê seus alunos e suas produções: falta de 

preocupação no saber que cada aluno tem sobre Arte e sobre sua cultura. 

 

O PENSAMENTO RIZOMÁTICO 

Sobre rizoma, Deleuze e Guattari “roubam” esta definição da botânica para aplicá-la 

à filosofia. Do mesmo modo que Descartes afirma que a filosofia seria uma árvore “a 

raiz a metafísica, o caule a física e a copa e os frutos a ética”, Deleuze subverte esta 

denominação e a transforma em um rizoma. Nasdimensões imagética e conceitual, 

consideram-no como uma alternativa às formas tradicionais de representar e 

organizar o conhecimento. Aplicando esse conceito ao ensino de Arte, a intenção é 

de que o processo ensino-aprendizagem seja transformado em dois atos: de 

investigaçãoe invenção, para que não seja apenas uma tarefa entediante de 

execução e reprodução de saberes.  

 

Fig. 1: exemplo de rizoma 
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O rizoma é uma proposta de construção de pensamento em que há conexão, 

heterogeneidade, multiplicidade, ruptura de hierarquização e cartografia entre 

estruturas no campo da arte que denominamos Territórios de Arte e Cultura. Assim 

sendo:  

- Conexão: qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e 

deve sê-lo; 

- Heterogeneidade: qualquer conexão é possível, marcando um arranjamento por 

elementos e ordenações distintas; 

- Multiplicidade: não há unidade, há um arranjamento de linhas que se definem por 

fora, pela desterritorialização, segundo as quais as linhas mudam de natureza ao se 

conectarem umas com as outras; 

- Ruptura de hierarquização: não há uma única direção, pode ser rompido ou 

quebrado em lugar qualquer e também retomado segundo uma outra de suas linhas 

e segundo outras linhas; 

- Cartografia: pode ser mapeado, cartografado. Tal cartografia nos mostra que ele 

possui entradas múltiplas, isto é, o rizoma pode ser acessado de infinitos pontos, 

podendo daí se remeter a quaisquer outros pontos em seu território. 

 Sobre o conceito de mapa, Deleuze e Guattari apontam: 

O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele 
o constrói. Ele contribui para a conexão dos campos, para o 
desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima 
sobre um plano de consistência. Ele faz parte do rizoma. O mapa é 
aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações 
constantemente.(DELEUZE & GUATTARI, 2000, p. 30) 
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TERRITÓRIOS DE ARTE E CULTURA 

 

Fig. 2: Territórios de Arte e Cultura 

O ensino de Arte tem como foco: ações para a ampliação de saberes estéticos e 

culturais; criação de situações de aprendizagem para a construção  e expressão em 

linguagens artísticas; estabelecimento de momentos de apreciação de obras 

artísticas com foco na mediação cultural; potencialização de ações criadoras e o 

respeito às fases do desenvolvimento dos alunos; propostas de conhecimento e a 

exploração de várias linguagens artísticas e suas materialidades; estabelecimento 

de pensamentos sobre as relações entre Arte e vida; e proposta de aprendizagem 

significativa por meio de experiências estéticas e lúdicas (MARTINS, 2010, p. 182-

206).Sendo assim, além da inspiração deleuziana (rizoma), Mírian Celeste Martins e 

GisaPicosque inspiraram-se na ideia de que “artistas são propositores”, emanadas 

por Lygia Clark e Hélio Oiticica, e que os professores também o podem ser. A 

cartografia rizomática serve para provocar a experiência com problematizações, 

apostando na liberdade dos professores para reinventar sua prática. 

Somente como professores inquietos poderemos ultrapassar o senso 
comum que nos mantêm no que já fizemos, que nos faz repetir o que 
deu certo para outros, que nos conserva acomodados no que se já 
sabemos. Vivenciar a ação pesquisante, o olhar indagador, a vigília 
criativa e atenta ao mundo ao nosso redor, o estudo, a leitura, a 
constante formação cultural nos alimenta como profissionais da 
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educação. Profissionais que aprendem seu ofício na convivência 
diária com a pesquisa de sua própria prática. Pessoas que, 
convivendo com a arte contemporânea, potencializam suas ações 
em trajetos propositores.” (MARTINS, 2006). 

 

De acordo com Egas (2014), os Territórios de Arte e Cultura são os seguintes, a 

saber: 

- Linguagens Artísticas: Artes Visuais, Música, Teatro, Dança, Artes Audiovisuais e 

tantas outras que podem surgir e que se fazem na inventiva criação de linguagens, 

articuladas com códigos que se fazem signos artísticos. Cada artista, cada obra, em 

cada época, gera linguagem ou cruzamento e hibridismo entre elas, ultrapassando 

limites processuais, técnicos, formais, temáticos, poéticos. 

- Processos de Criação e Pesquisa Artística: É o estudo da criação e invenção 

em Arte como um processo que pode oferecer a compreensão sobre o percurso 

criador que envolve projetos, esboços, estudos, protótipos, diálogos com a matéria, 

tempo de devaneio, de vigília criativa, do fazer sem parar, de ficar em silêncio e 

distante, de viver o caos criador. A criação artística envolve aprendizagem e a 

procura incansável de uma poética pessoal de tal forma que, enquanto a obra se 

faz, inventa o seu próprio modo de ser. 

- Materialidade: Combinação de materiais. Cada material, uma matéria que dá 

consistência física à obra de arte. Corpo. Movimento do/no corpo. Matérias são pele 

sobre a carne da obra. Seu estudo nos aproxima da poética dos materiais. Estes 

últimos assim como procedimentos, suportes e ferramentas estão envolvidos 

intrinsecamente. 

- Forma e Conteúdo:O invisível do conteúdo só se torna visível pela forma, isto é, 

pelos próprios elementos que compõem a visualidade, a musicalidade, a 

teatralidade. Nosso olhar ao estudar esses elementos é potencializado a ver a forma 

conjugada com a matéria, na procura pela expressão ligada aos significados que 

imprimem cada artista, período ou época. São inseparáveis, imantados, portanto. 
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- Mediação Cultural: Para mover o público à experiência estética, curadores, 

encenadores, maestros, museólogos, cenógrafos, programas de ação educativa são 

essenciais, bem como suas práticas artísticas. O estudo que se faz da experiência 

estética nesse território torna-se também curador, mediador da experiência estética 

para com o expectador. 

- Patrimônio Cultural: Obras de arte que habitam diferentes espaços fazem parte 

do patrimônio cultural. Tudo é patrimônio de cada um de nós, memória do coletivo 

(costumes, crenças, bens materiais, espaços, organização etc.).  

- Saberes Estéticos e Culturais:Relação entre movimentos artísticos e elementos 

visuais que compõem o nosso cotidiano. No estudo da Arte através de campos de 

saberes estéticos e culturais, embasamos nosso pensamento para atuar como 

intérpretes da cultura. 

- Conexões Transdisciplinares: São veredas para travessias com outros saberes 

como a ecologia, a política, a ciência a tecnologia, a mídia, as relações sociais, a 

ética, entre tantas outras. Esse deslocamento potencializa incessantes descobertas, 

modificando nosso modo de olhar, pensar, sentir e agir sobre a Arte. 

Transitando por tais territórios, a aposta é na liberdade de professores inventando a 

si mesmos e seus afazeres,experimentando e traçando seus próprios mapas de 

Arte, desenhando lineamentos para percorrer lugares pouco explorados, buscando 

trilhas e clareiras com seus aprendizes, aliando tais práticas com os recursos 

tecnológicos do Ensino de Arte à Distância,. Assim, o professor torna-se não um 

transmissor de conhecimentos, mas um propositor de atitudes e reflexões no campo 

da Arte e seus desdobramentos. 

Notas 

¹ diretoras da Rizoma Cultural – Projetos em Arte, Cultura e Educação (<http://rizomacultural.com.br/>). 
GisaPicosque é especialista em arte-educação e cultura e co-autora do livro “A língua do mundo: poetizar, fruir e 
conhecer Arte” e outros títulos. Mírian Celeste Martins é professora do programa de Pós-Graduação em 
Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

² Olga Maria Botelho Egas: Mestre em Artes Visuais (IA – UNESP), doutoranda pelaUniversidade Presbiteriana 
Mackenzie.Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: contaminações e provocações estéticas 
e do Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia, ambos sob coordenação da Profª Dra. Mirian Celeste Martins 
(UPM/SP). 
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