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VISUALIDADES POPULARES: CONSTRUINDO ECOSSISTEMAS 
PEDAGÓGICOS/INVESTIGATIVOS EM TORNO DO TEMA 

 
 

Leda Guimarães- FAV-UFG 
 

 

RESUMO: Este trabalho pretende mapear a instauração de um campo de 
estudo em torno de "visualidades populares" na Faculdade de Artes Visuais a 
Universidade Federal de Goiás.  O contexto dessa instauração compreende 
tanto a Licenciatura em Artes Visuais como o programa de Pós Graduação em 
Arte e Cultura Visual desta mesma universidade. Para este mapeamento lanço 
mão  de olhares retrovisores revisitando projetos, planos de aula desenhados 
por mim e trabalhos realizados por estudantes nas diversas trilhas deixadas 
pelas ações, produtos desse percurso. Também, lanço olhares para o presente 
para refletir sobre como esse campo tem se constituído, o que tem gerado, em 
termos práticos e conceituais e indago o que eu, na relação 
docência/investigação tenho aprendido ao longo dessa trajetória. 
 
Palavras chave: Visualidades Populares; Docência; Investigação. 
 
 
ABSTRACT: This work intends to map out the establishment of a field of study 
around popular acknowledges at the Faculty of Visual Arts the Federal 
University of  Goiás. The context of this establishment comprises both a degree 
in Visual Arts as the Graduate program in art and Visual culture in this same 
University. For this mapping flight looks hand mirrors revisiting projects, lesson 
plans designed by me and works made by students in the various trails left by 
actions, products of this route. Also, I would look at this to reflect on how this 
field has become, what has generated, in practical and conceptual and inquired 
what I as a teacher and researcher  have learned along that trajectory. 
 
Keywords: Popular Visualities; Teaching; Investigation. 

 

 

Delineando o campo 

De acordo com o edital deste  23º congresso da ANPAP, "ecossistemas são 

produtos de uma longa, lenta, laboriosa e delicada maturação que nunca está 

finalizada". Parto desse pensamento para refletir sobre a construção da 

disciplina Visualidades Populares como um ecossistema pedagógico no qual 

podem acontecer "processos; dinâmicas; mobilidades; equilíbrios precários; 
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organicidades tênues; inteligências em constante estado de adaptabilidade; 

conluios do aleatório com o intencional; demo/grafias artísticas, ecoartísticas" 

(http://www.anpap.org.br/23encontro.html).   

A disciplina foi elaborada para o curso de Pós-Graduação em Arte e Cultura 

Visual  da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e vem 

sendo ofertada (com interrupções) de 2008 até este ano de 2014. Mas tem 

antecedentes que ajudam a compreender a proposição que dá  título a este 

trabalho 

Apesar de ter uma ementa propositiva, a cada "edição" a disciplina se 

(re)configura de acordo com as inquietações, anseios e projetos dos 

estudantes que a procuram.  É uma disciplina eletiva para a linha (c) Culturas 

da Imagem e Processos de Mediação, porém tem atraído também pós 

graduandos da linha (a) Imagem, Cultura e Produção de Sentido e (b) Poéticas 

Visuais e Processos de criação.  Esta mistura de linhas tem enriquecido as 

dinâmicas elaboradas a cada oferta.  

A expressão “visualidades populares” indica opções conceituais em lidar com 

expressões culturais que a princípio podem vir de contextos subalternos, 

periféricos,  marginais, não oficiais, etc., mas que também não podem ser 

colocadas numa redoma salvas de contaminações/apropriações de diferentes 

tipos de consumo cultural. Visualidades urbanas – grafites, cartazes, anúncios, 

murais e outras visualidades fora de contextos urbanos ligados a 

manifestações de indústrias do viver como mobiliários, formas de decoração, 

de vestir, artesanato nas suas diversas formas de produção, os saberes e 

fazeres ligados à estéticas dos cotidianos, questões de patrimônio, 

performance que compõem um amplo leque de possibilidades para nossos 

estudos.  Assim, entendendo essa disciplina como um ecos no qual ocorrem 

tráfegos conceituais nas relações de produção/circulação/consumo  de formas, 

concepções, expressões   níveis culturais, dos hibridismos culturais e da fusão 

de códigos estéticos.  

A condução metodológica da disciplina não segue um modelo fixo.  A cada 

versão, pensamos em conjunto leituras e atividades (de campo e/ou de 
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vivências situadas) que ativam processos diferenciados na construção de 

sentidos. Temos trabalhado com construção de narrativas, com atividades de 

campo, etnografias de espaços públicos ou de espaços de interesse, análise 

de objetos, história de objetos e histórias de vida. Cada pessoa a sua maneira 

passa por determinados enfrentamentos nas questões de  suas investigações, 

na percepção dos seus deslocamentos  que implica em enfrentamentos e 

deslocamentos de  si mesmos enquanto estudantes investigadores. A 

construção processual da disciplina pauta-se em uma docência 

investigativa/indagativa na qual enquanto docentes, estamos interessados em 

aprender mediante investigação sobre o que acontece em sala de aula 

(HERNANDEZ, 2011). Assim, o mapeamento de intercâmbios, trânsitos e 

fluxos que tem lugar entre docente/discentes, discentes/discentes, e das duas 

categorias com os conceitos e produções de sentido que vão se revelando.  

Revisitando trilhas... 

Retomando a ideia de que "ecossistemas são produtos de uma longa, lenta, 

laboriosa e delicada maturação que nunca está finalizada" tento retraçar  as 

trilhas desse processo que começa bem antes da minha entrada na pós 

graduação. De 1997 a 2000 na FAV-UFG lecionei a disciplina Arte Popular 

Brasileira para diferentes cursos de graduação na mesma Faculdade de Artes 

Visuais. Neste período, vários trabalhos investigativos foram desenvolvidos em 

torno de temas que iam desde o "boi bumbá" até  reprodução de anjos 

barrocos em lojas de 1,99 . Estes projetos motivaram a produção da tese de 

doutorado “A linha Vermelha do Ensino da Arte” (GUIMARÃES, 2005) onde 

indago  sobre  lugares e posições que disciplinas como esta ocupam na 

dinâmica da vida acadêmica dos cursos superiores de artes visuais.  

Também faz parte desse processo de maturação a projetos de iniciação 

científica desenvolvidos com alunos da graduação em artes visuais. Em 1999 

desenvolvemos um projeto para estudar as feiras de artesanato de Goiânia 

como "liquidificadores estéticos" na relação rural/urbano, artesanal industrial, 

tradição/modernidade, etc.  Em seguida, o foco desse projeto foi direcionado 
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para a antiga capital, a Cidade de Goiás, onde trabalhamos com as paneleiras, 

mulheres conhecidas assim por se dedicarem a produção de panelas e outros 

utensílios para cozinhar e armazenar alimentos. Também nessa produção 

pudemos identificar  mixagens entre tradição e turismo, aprendizagem familiar 

e aprendizagem por meio de revistas, originalidade versus cópia, etc. Ali 

pudemos também sentir um campo de tensões que contradiz à visão romântica 

da produção artesanal.  

Em 2005/2006 em parceria com a profa. Eliane Chaud foi realizado o projeto de 

extensão “A natureza feminina do cerrado” no qual buscamos identificar os 

aspectos de sistematização pedagógica e de construção identitária na 

produção de oito artesãs também na Cidade de Goiás. Em 2008/2009  a então  

aluna de graduação Hélia Barbosa de Meneses teve aprovado a proposta de 

trabalho de iniciação científica “Práticas de Bordado : uma experiência de 

ensino de arte em contexto de comunidade” no qual vivenciamos uma 

experiência de trocas de saberes entre universidade, escola e comunidade 

promovendo um intercâmbio das técnicas de bordar com os saberes das 

artesãs sobre plantas medicinais.  

O término do doutorado em 2005 possibilitou o pedido para o egresso no corpo 

docente do Programa de Pós Graduação em Cultura Visual. A imersão em 

estudos multiculturais, em cultura visual estava recente e reverberou no 

momento de fazer escolhas para a oferta de disciplinas no programa. Disciplina 

proposta para o mestrado em Cultura Visual.  Coloco a seguir nomes, ementas 

e comentário das dinâmicas dessa trajetória afim de tornar visível (ou pelo 

menos ver o que emerge) indícios que permitam compreender a "disciplina" 

visualidades populares" como um ecossistema pedagógico dentro programa de 

pós-graduação em arte e cultura visual.  Os primeiros indícios na pós 

graduação são de 2007 com a oferta da disciplina Abordagens Multiculturais 

do Ensino de Arte cuja ementa e objetivos prometia abarcar:  
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• A construção da idéia de popular. As relações de poder em torno das diferenças 
culturais: erudito, popular e massa. Diversidade cultural, multiculturalismo, identidade e 
diferença cultural na agenda do ensino de artes visuais. 

O foco da disciplina era claramente o ensino de arte em contexto de 

comunidade. Os estudantes divididos em dois grupos foram desafiados a 

eleger dois temas pinçados da observação da cultura local. Um grupo escolheu 

trabalhar com um grupo de ciganos, vendedores de toalhas de banho e praia, 

roupa de  cama, pratos e outras utilidades domésticas. Estacionavam os carros 

em uma avenida do Setor São Judas Tadeu ponto de acesso ao campus da 

UFG. O segundo grupo selecionado foi o de grafiteiros da cidade de Goiânia 

focando em uma conhecida loja de roupas chamada Cabeça de Porco, no 

setor Jardim América. A loja era ponto de encontro dos grafiteiros da cidade e 

comercializava camisetas de fabricação própria com a arte dos grafiteiros da 

cidade. A loja organizava ainda festivais onde os grafiteiros vindos de várias 

regiões do país se reúnem para atuar. Os grafites são visíveis por toda a 

cidade, mas nem todos sabem da existência a loja como ponto de resistência 

cultural e até mesmo de formação dessa comunidade  no burburinho sonoro e 

visual do centro de Goiânia.        

A primeira versão da disciplina com o nome Cultura Popular e Produção Áudio-

visual foi  elaborada em 2008 proposta em parceria com a profa. Dra. Rosa 

Berardo, que atua na linha de Poética e tem uma intensa produção videográfica 

na área de cultura local.  Devido a essa parceria, ementa e objetivos passam 

por alteração propondo: 

• Discussão de construções de bases epistemológicas para o estudo de manifestações 

de arte e  cultura popular, especificamente no que se refere às manifestações visuais. 

Conceitos de retenção, ancestralidade, corporalidade, memória, oralidade, 

comunalidade, resistência e hibridismos. Questões de identidade cultural e 

representação da alteridade através das tecnologias da imagem.    Imagem, ideologia e 

persuasão nas narrativas documentais. 

 

As questões da outra disciplina continuaram presentes: Princípios 

epistemológicos sobre cultura popular no Brasil; Ampliação conceito popular; 
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Bases teóricas: diferenças e encontros no estudo do popular da mídia e do 

popular das tradições; descentramentos estéticos, artísticos e culturais; arte e 

diversidade cultural; Linguagem cinematográfica documental e a representação 

da alteridade; Imagem e ideologia nas narrativas  de filmes  documentais. 

Como dinâmica do processo além de leituras e discussão de textos analisamos 

diversos vídeos realizados pela professora Rosa Berardo: Candomblé, e 

também sobre manifestações presentes na região centro oeste tal como a 

"Caçada da Rainha".. etc. A partir da análise da imagem e ideologia das 

narrativas destes vídeos e das leituras realizadas no decorrer do semestre foi 

proposto a  realização de um trabalho de  campo que implicasse em uma 

vivencia prática de roteiro, produção e direção de documentários sobre "cultura 

popular". Esperava-se de que esta produção trouxesse questionamentos sobre 

conceitos fixos de popular e enfatizasse descentramentos artísticos, estéticos e 

culturais. Essa expectativa nem sempre foi atendida e hoje percebo que  a 

busca por uma revisão de concepções fixas de popular não se daria a partir 

das propostas da disciplina, mas que seria necessário o passar do tempo, a 

elaboração e re-elaboração contínua dessas questões. 

Entretanto, ali se desenhava alguns deslocamentos e um autor fundamental 

para este momento foi Nestor Garcia Canclini, especialmente seu livro Culturas 

Híbridas.   Já era uma conquista poder discutir com os estudantes tráfegos e 

trânsitos procurando identificar criação/circulação/consumo na perspectiva  dos 

hibridismos culturais e da fusão de códigos estéticos. Como no processo de 

revisitação dos documentos não encontrei informações suficientes para a 

descrição e reflexão, as turmas de 2009 e 2010 não serão relatadas aqui neste 

texto. Passo para a turma do ano de  2011 que me ofereceu mais 

possibilidades para este mapeamento de processo. Era a primeira turma de 

doutorado do nosso programa. A disciplina recebia então mestrandos e 

doutorandos. A ementa e objetivos foram re-elaborados mas não mantinham 

elementos de conexão e continuidade com as disciplinas anteriores e 

propunha: 
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• Discussão de construções históricas epistemológicas para o estudo de manifestações 
de visualidades populares. Questões de hibridismo, identidade cultural e representação 
da alteridade através da arte e imagens.   Arte, Imagem e ideologia nas narrativas 
visuais. 

 Era a primeira a turma onde o nome Visualidades Populares nomeia a 

disciplina e nos objetivos encontramos um esforço de definição ou 

compreensão dessa nomenclatura dando ênfase a um discurso crítico em 

relação a imagens e à questão do "ver": 

• Discutir visualidades populares como espaço de interação social e de definição de 
subjetividades em termos de poder, classe, gênero, sexo, etnia e outros aspectos 
subjacentes a diferentes construções conceituais. Investigar a construção de sentidos 
e subjetividades nas imagens que revelam  desejos, discursos e práticas que formam 
o ver analisando  criticamente  descentramentos  artísticos, estéticos e culturais. 

 

Também, o teor mais crítico do disciplina aparece com clareza:  sistemas e 

circuitos e trânsito; Local/global; raízes, rotas e trajetórias de imagens e 

práticas sociais; contaminações/hibridismos de concepções e práticas culturais;  

visualidades populares: aparatos, instituições, discursos, corpos e figuração. 

Dois processos marcaram o processo de construção dessa turma: o primeiro 

proposto por mim, que foi uma seqüência de  leitura não orientada. Explicando 

melhor, cada dupla era responsável por um texto, mas, a leitura da próxima 

semana dependia da discussão da semana anterior, e era votada 

colaborativamente. A segunda coisa, escolhida por eles/elas, foi a construção 

do Blog "Visualidades Populares" no qual as visualidades trazidas por cada um 

para a sala de aula, eram postadas e continuavam aquecendo e promovendo 

desdobramentos dos debates. A natureza desses espaços virtuais me permite 

trazer para este texto exemplos de posts tais como "o artista usa a ironia p/falar 

sobre essa ideia romantizada acerca do indígena e que coloca os processos 

de globalização a parte da "pureza" do índio. J.M" ou então  uma outra 

estudante ao visitar uma exposição de arte popular brasileira percebe uma 

concentração das obras exposta em determinadas regiões e se pergunta: "Será 

que isso ocorreu por causa da curadoria ou realmente os artistas são 

concentrados nessas regiões? (J. M.(b). Outra pessoa ao discutir o texto de 

Stuart Hall que problematiza as conceituações de cultura popular trás a 
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seguinte reflexão: " Não pude deixar  de observar as estratégias publicitárias 

que se utilizam de datas específicas ou características populares de uma 

região para alcançar seus objetivos de marketing" (I.D). 

 

As discussões dessa turma foram intensas em sala de aula, prolongavam-se 

no blog e reverberaram nas diferentes formações dos componentes daquela 

pequena comunidade de pós graduandos e origem tão diversas: publicidade, 

design gráfico, história, dança, pedagogia e artes visuais. Os projetos aos 

quais: prática gastronômica e caderno de receitas culinárias, animações de 

filmes de terror, jogos de playcosm, quadrinhos queer, fotografia em 

acampamento do MST e outros temas geravam angústias na tentativa de 

responder ao desafio de  refletir sobre as possíveis contribuições ou diálogos 

que poderiam ser estabelecidos entre os autores utilizados na disciplina e os 

trabalhos de pesquisa. 

 

Os diferentes "populares" trazidos pelos estudantes da turma de 2011 nas 

conexões de cada pessoa com seus focos de investigação (mestrado e 

doutorado) geraram discussões acaloradas e muitos questionamentos. Ia 

ficando visível a dificuldade em definir um campo, um conceito, um sistema 

operativo prático e conceitual para "popular". Ia também ficando mais claro que 

não havia resposta fácil ou mesmo respostas para esta questão. 

Os campos disciplinares, ao invés de proclamarem grandes verdades, 

preocupam-se mais com a inter-relação de saberes e de formas culturais 

diversas. A cultura popular volta a cena, como espaço de tráfegos, trânsitos e 

contágios, no qual a ideia de purismo e/ou primitivismo não faz mais sentido. É 

fecunda a ideia da circulação dos níveis culturais, que deve um tributo tanto ao 

marxismo como à antropologia bem como a movimentos como o feminismo, 

como demonstra o interesse de pesquisa sobre cadernos de receita e prática 

culinária. 

Aos poucos, a disciplina ganhava "fama" ou começava a ter visibilidade. Pós 

graduandos de outras linhas também passaram a  se inscrever alargando 
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trazendo novas contribuições e fazendo com que o foco na relação do ensino 

fosse deslocado, mas não abandonado. 

Em 2012 temos uma nova oferta da disciplina agora com a denominação de 

Visualidades Populares já consolidada. Para este ano, meu anseio era uma  

proposta que envolvesse um trabalho prático mais ativo e logo que o semestre 

começou, após uma sinopse das versões anteriores, partimos para a 

negociação das leituras e dinâmicas para aquela turma. A proposta foi a de 

entrecruzar as leituras e discussões conceituais com um exercício de análise 

de um catálogo sobre "arte e/ou cultura popular" que acompanharia cada no 

decorrer da disciplina. 

Cada estudante escolheu um catálogo para realizar uma imersão que ia do 

confronto físico/corporal com o objeto, passando pela descrição dos 

pormenores de edição, produção, financiamento, objetivos, edição de textos e 

imagens, relação forma e conteúdo. A medida em que os textos escolhidos 

para a disciplina iam acontecendo, as discussões iam sendo problematizadas 

com exemplos que cada um ia trazendo do seu catálogo. Cito aqui alguns 

exemplos. O primeiro, da doutoranda Déborah (de outro programa) cujo tema 

de investigação era a fotografia popular. Seu "objeto de imersão" foi  o catálogo 

da exposição Fotopinturas – Coleção Titus Riedl , realizada em 2011 na 

Galeria Estação, em São Paulo, com o apoio do Instituto do Imaginário do Povo 

Brasileiro. Déborah relata como a imersão processual no catálogo escolhido 

acompanhada de sucessivas reflexões ia provocando novos olhares, como por 

exemplo, perceber o " uso despreocupado de certos conceitos em textos 

presentes no catálogo e retirados de outras fontes, tais como “cultura popular”, 

“fotografia popular”, “fotografia vernacular” e que esses termos "carregam toda 

uma trajetória histórica e simbólica que não se deve ignorar".  

Outro exemplo é o da doutoranda Denise Bogéa que trabalhou com o 

livro/catálogo "O Brasil na arte popular. Ao visitar o acervo do Museu Casa do 

Pontal no  Rio de Janeiro Denise relaciona a coleção com seu próprio acervo 

pessoal, faz anotações, desenhos e fotografias e preocupa-se em entender os 

"processos identitários cambiantes desses/as artistas populares".  
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Já Rodolfo Ribeiro Gomes ao trabalhar com o catálogo Arte na rua – o 

imperativo da natureza, entendeu que estava recebendo um convite da autora 

Suzana Guimarães para conhecer a arte na rua registrada por ela na cidade de 

Cuiabá. Rodrigo indaga: "...resta saber que povo é esse que ocupa o espaço 

territorial chamado de Cuiabá. Confesso que a leitura do material me fez crer 

que Cuiabá está para além de suas fronteiras territoriais".  

Mateus Oliveira ao analisar Tempos de Grossura percebe Lina Bo Bardi como 

aquela que veio do centro e preferiu aderir à periferia, encontrou em terras 

brasileiras os seus, pessoas e movimentos sociais que queria garantir maior 

visibilidade para a cultura popular, e não somente isto, garantir que esta seja 

vista como realmente era. A dupla Eduardo Ávila e Célia Gomes resolveu 

indagar sobre as possíveis conexões entre duas culturas. Trabalham com Vida 

e Arte dos Japoneses no Brasil e Vestígios de Brasilidade. Segundo eles esses 

catálogos suscitaram reflexões sobre a produção artística dos imigrantes 

japoneses, assim como sobre os vários sentidos do conceito de popular, no 

contexto das visualidades brasileiras, a partir da década de 1980 em diante. 

Odailson Berté faz um mergulho em outro universo e analisa o catálogo “Pina 

Bausch”, de Fábio Cypriano (2005). Odailson parte da conexão que o autor 

estabelece entre a coreógrafa e os artistas-viajantes que buscaram construir 

representações sobre o  Brasil por meio de suas obras. 

A análise de catálogos de arte, permeada pela leitura de autores como Ortiz 

(1992), Giroux (1999), Certeau (1994), Shusterman (1998), entre outros, 

possibilitou outros modos de ver e entender as produções contemporâneas, 

além daqueles que demarcam fronteiras e hierarquias entre artefatos culturais 

chamados de eruditos, populares e de massa. 

 

Os exemplos acima dialogam com tópicos da ementa tais como a 

problematização do campo "visualidades populares" e a percepção destas 

visualidades como portadoras e mediadoras de significados e posições 

discursivas. No entanto, mais importante do que esse diálogo, os recortes dos 
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relatos apresentados revelam uma mudança entre o meu objetivo como 

professora, que até então procurou nortear as aprendizagens, para o que cada 

estudante trazia, e como cada um fazia e percebia seus próprios 

deslocamentos em relação aos seus interesses investigativos. Este era um 

ganho pedagógico de fundamental importância pois se aliava na prática ao que 

na teoria  clamamos por processos mais compartilhados de 

ensino/aprendizagem e investigação. 

Em 2014 mais uma vez, o desenho da disciplina se faz em diálogo com a 

turma, com diversidade dos seus interesses. A ementa, não apresenta ainda 

mudanças significativas, mas a turma em si, fez uma modificação de estrutura 

das leituras. Devido a premência da apresentação de trabalhos para o 

Seminário de Arte e Cultura Visual que seria realizado em junho, a turma 

elegeu como primeiro eixo de leitura textos relativos a cultura visual e as 

discussões caminharam neste sentido. O eixo histórico onde mapeamos 

rastros da construção da ideia de popular e o eixo crítico no qual trabalhamos 

noções de mestiçagens (GRUZINSKI, 2001); culturas híbridas (CANCLINI, 

2003),  a negação do popular ( HALL, 2003); as formas vivas da experiência 

estética (SHUSTERMAN, 1998) foi menos intenso do que nos anos anteriores. 

Em contrapartida, o  interesse da maioria da turma nas questões docente 

promoveu um adensamento das conexões entre autores discutidos na  cultura 

visual HERNANDEZ (2007), AGUIRRE (2011) e autores que trabalham com 

questões multiculturais tais como BARBOSA (2006) multiculturalismo e 

interculturalidade dos diversos códigos; RICHTER (2003) com os fazeres 

especiais (2003), o perturbamento do familiar com BASTOS (2006);  os 

cruzadores de fronteiras de DANIEL, (2006). 

A proposta acolhida pela turma de 2014  foi a construção de narrativas visuais 

que gerassem  posteriormente textos reflexivos sobre o processo. Essas 

narrativas mais uma vez estariam conectadas com os interesses de pesquisa, 

ou algum outro fator de estranhamento surgido no decorrer das discussões em 

na turma. O enfrentamento de imagens metafóricas foi uma característica 
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dessa turma assim como uma autonomia participativa no processo de 

elaboração de cada um no processo dos demais colegas.  Discussões sobre 

avessos de bordado relacionados a avessos pedagógicos, mantos de santos 

barrocos dialogando com mantos de santa andaluz, o ato de puxar a corda do 

pião como deflagrador de ações poéticas, visibilidade de perfis nas redes 

sociais, memórias de pessoas que fizeram parte de uma comunidade de 

artesanato revivida na atualidade do facebook, comunicação visual para não 

videntes, o corpo feminino por artistas feministas, o corpo que dança a partir 

das matrizes culturais, foram questões que geraram questionamentos de 

posições binárias em termos artísticas, estéticas e culturais.  

 

O que tenho aprendido com esse processo? 

 

Ao longo dos últimos vinte  anos a temática popular/populares tem se 

entremeado a minha prática docente ganhando progressivamente contornos 

mais nítidos enquanto campo de investigação. Assim, como esta docência tem 

se tornado cada vez mais investigativa, tenho buscado  lançar um olhar 

crítico/reflexivo  para situações de formação de professores pesquisadores 

buscando revelar enfrentamentos pedagógicos, artísticos e culturais que 

possam trazer contribuições para o cenário contemporâneo na relação arte, 

cultura e educação. 

Esse texto é uma espécie de inventário docente. E percebo que a pretensão 

anunciada no título de entender a disciplina Visualidades Populares como  

"ecossistema pedagógico/investigativo" se cumpre em parte. É muito mais que 

uma disciplina, trata-se de trajetórias, de acúmulo de camadas de indagações, 

ensaios e problematizações sempre renovadas. Aprendi que as questões 

desalojadoras de concepções fixas de popular tem a ver com os 

desalojamentos docentes. Que professores e estudantes, cada um a sua 

maneira passa por determinados enfrentamentos nas suas questões que 

implica em enfrentamentos e deslocamentos de  si mesmos enquanto  

investigadores.  
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Assim, a construção processual da disciplina pauta-se em uma docência 

investigativa na qual estamos interessados em aprender mediante indagações  

sobre o que acontece em sala de aula (HERNANDEZ, 2011). Assim, o 

mapeamento de intercâmbios, trânsitos e fluxos que tem lugar entre 

docente/discentes, discentes/discentes, e das duas categorias com os 

conceitos e produções de sentido  vão se revelando paulatinamente.  

Tenho aprendido a confiar mais no inesperado do que nas ementas e objetivos 

desenhados previamente. Existe um esboço, mas quem faz o desenho existir  

é o que cada estudante trás a cada semestre e a forma como cada turma se 

apropria e redesenha as questões iniciais. Seja uma temática relacionada a 

patrimônio cultural, a formas artesanais, fotografia, cinema ou novas 

tecnologias, cada  coisa passará por um processo de intenso questionamento 

para que seja desalojado de uma condição inicial de categoria fixa. Diferentes 

leituras, dinâmicas e exercícios visam ampliar a construção de diferentes 

olhares para o popular, geralmente enrijecido por concepções muito positivistas 

de "isto é", "isto não é".  Também tenho buscado compreender diferentes 

maneiras pelas quais  vários campos culturais se inter-relacionam, se 

comunicam, e geram diferentes visualidades que são construídas, postas em 

circulação, são consumidas e  reapropriadas sob os mais diferentes interesses, 

ideologias, perspectivas. Como Shusterman (2010) acredito que podemos  

revitalizar nossa relação e experiência com arte, estética e vida, e nessa 

relação está a nossa docência. Que essa possa ser constantemente 

reconstruídas em situações de fronteiras.   
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