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RESUMO 
Apresento neste texto parte de minha trajetória cartográfica na pesquisa que discute a 
produção de Espaços do Possível na formação de professores e professoras de Artes. Com 
base nos conceitos de experiência, sensível e emancipação e no percurso de narrativas 
pessoais proponho reflexões e deslocamentos sobre o lugar do ser sujeito/docente que 
confere sentidos às suas ações e aos seus movimentos acerca dos modos de produzir 
conhecimento. Falo das perspectivas teóricas que me movem a pensar a docência em arte 
nos seus aspectos profissionais e pessoais que se tornam conectados ao cotidiano. Trago 
na escrita, como interlúdios, os desvios que se configuram em memórias, relatos de minha 
história como professora. São autobiográficos sim, mas não a partir de minha 
individualidade, e sim da singularidade da maneira como a força dos acontecimentos me 
atravessa. 
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ABSTRACT  
I present in this text part of my cartographic trajectory in the research that discusses the 
production of Possible Spaces in the training of teachers of Art. Based on the concept of 
experience and the course of personal narratives, I propose reflections and displacements 
on the place of the subject / teacher that gives meaning to their actions and their movements 
about the ways of producing knowledge. I speak of the theoretical perspectives that move 
me to think of art teaching in its professional and personal aspects that become connected to 
the everyday life. I bring in the writing, as interludes, the deviations that are configured in 
memories, accounts of my history as a teacher. They are autobiographical, yes, but not from 
my individuality, but from the singularity of the way the force of events crosses me. 
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A experiência e o sensível 
A experiência é um conceito estudado e discutido por muitos e há bastante tempo. 

Escolhi trazer a experiência para minha pesquisa, falar da experiência como 

possibilidade de criação de instantes individuais e coletivos na educação em arte e 

na vida, porque acredito na produção do sensível que acontece pela experiência. O 

ser humano é movido pelos instantes-já, como diz Clarice Lispector (1998), para dar 

conta da volatilidade do tempo. Instante-já que é experiência e que promove 

encontros com o desconhecido. 

Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já 
que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo 
instante-já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em 
que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Esses instantes que 
decorrem no ar que respiro: em fogos de artifício eles espocam 
mudos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo. E quero 
capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito: o 
presente me foge, a atualidade me escapa, a atualidade sou eu 
sempre no já. (LISPECTOR, 1998 p.910). 

“Cada coisa tem um instante em que ela é” um instante que pode ser a experiência? 

Que promove o sensível?  Coccia (2010) fala sobre o ser vivente que não está no 

mundo tal como a pedra existe, isto é, ele está vivo a partir do sensível que ele pode 

produzir, e, pensando no sentido das palavras, se o sensível não é algo que se 

conjuga no verbo fazer como se é capaz de produzi-lo? O sensível não se faz 

porque o sensível não é a relação imediata com a coisa, o sensível é a medialidade, 

é o instante-já, é o meio. Nós somos capazes de nos fazer imagem. Imagem é 

aquilo que está em mim mas não está em mim. No plano do ser humano nós 

conseguimos produzir imagens naturalmente, mas o ser humano externaliza esta 

imagem em meios diversos e a arte em geral é um meio absoluto de produção 

destas imagens. O sensível não é a escrita do livro, não é a pintura da tela, não é o 

aspecto material, mas sim a externalidade do que sou. É o que está entre. Esta 

forma de pensar o humano, para mim, é a forma de pensar a experiência. Uma 

forma que encontra eco em Jorge Larrosa (2011), quando apresenta experiência 

como aquilo que se dá na relação entre o conhecimento e a vida. Para elucidar seu 

pensamento o autor busca em seus escritos fazer soar a palavra experiência, 

mostrando algumas de suas dimensões e possibilidades. Para ele, a palavra 

experiência, em particular no campo educativo, é comumente usada de modo banal 

e banalizado, sem considerar suas perspectivas críticas. Larrosa (2011, p. 04) a 
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partir de uma primeira ideia de que experiência é “eso que me pasa” (isso que me 

passa), formula, o que ele chama de princípios da experiência.   Separando a frase 

“eso que me pasa”, o autor vai desenvolvendo esses princípios. Começa com a 

palavra “eso” (isso). Para ele, experiência supõe um acontecimento, ou o passar de 

algo que não sou eu. “E „algo que não sou eu‟ significa também algo que não 

depende de mim, que não é uma projeção de mim mesmo, que não é resultado de 

minhas palavras, nem de minhas ideias, nem de minhas representações [...]” 

(LARROSA, 2011. p.5). Continua com „que não sou eu” apontando que isto significa 

que “ „é outra coisa que eu, outra coisa do que aquilo que eu digo, do que aquilo que 

eu sei, do que aquilo que eu sinto [...]” (ibid, p.5). Estes são os Princípios da 

alteridade, da exterioridade e da alienação. Alteridade porque a experiência tem que 

ser algo outro, radicalmente outro. Exterioridade porque a experiência tem que ser 

algo estranho a mim, que está fora de mim mesmo. Alienação porque a experiência 

tem que ser alheia a mim. Princípios que me movem a pensar o meu papel como 

professora na escola e na vida e que promovem em mim momentos de reinvenção.    

Primeiro desvio 
Sou a menina da década de 60, a adolescente da década de 70 e a mulher de hoje. 

Cresci num meio que me aproximou do universo da arte e me fez perceber a 

potência das relações de família e de amizades. Um espaço e lugar da ludicidade, 

da brincadeira, do afeto. Tive a oportunidade de conviver com diferentes gerações 

em minha casa, diferentes modos de ver e agir no mundo. Papai, nos finais de 

semana, ou mesmo em seu tempo livre, tinha por costume ler para quem estivesse 

interessado. Eu sempre estava lá, sentada no chão admirando meu pai com aquele 

livro nas mãos. Era um tempo em que eu ainda não sabia ler. Ele lia enciclopédias, 

dicionários e bulas de remédio. Adorava descobrir o significado das palavras. Lia de 

uma forma que atiçava minha curiosidade. Quando ele deixava o que estava lendo, 

eu ia pegar para tentar decifrar. Com cinco anos de idade eu já sabia ler, 

principalmente enciclopédias e gibis.  À medida que fui crescendo me interessei por 

outros tipos de textos e me envolvi com a literatura. O romance, a crônica, o conto. 

Também me envolvi com a música e as artes plásticas. Hoje falando do lugar em 

que ocupo, um espaço predominantemente feminino: mãe de três filhas, formadora 

de professoras, professora de adolescentes, sempre as motivando para a leitura da 

literatura de romance, de poesia e apresentando a elas o encanto do espaço literário 
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como companheiro na vida, penso ser importante refletir sobre o papel da arte, nas 

suas dimensões estéticas e poéticas, como constituidora do sujeito na 

contemporaneidade.  E é com esse desejo que permanece em mim que procuro 

fazer de minha profissão – professora – uma busca por encontros que promovam 

em mim e em meus alunos uma necessidade de procurar nas fendas, nos vazios, 

nos achadouros o que a arte nos oferece como Espaços do Possível. Foi em agosto 

de 2013 que precisei retornar para a sala de aula do Ensino Médio. Estava eu há 

mais de cinco anos afastada do ensino público estadual por conta de minhas 

capacitações (mestrado e doutorado). Voltei para uma escola que se localiza no 

centro da cidade onde moro. Foi lá que cursei, na década de 80, os três primeiros 

anos do ginásio. É uma escola grande, considerada uma boa escola e muito 

politizada. Seus professores e professoras são, na sua maioria, de longa carreira, 

quer dizer, estão há muitos anos no magistério. Os alunos são oriundos de diversos 

bairros da cidade, pois há cerca de dez anos o governo federal instituiu que a 

responsabilidade da educação em nível médio é somente do governo estadual. 

Desta maneira apenas cinco escolas no município de Criciúma/SC oferecem o 

Ensino Médio e então diferentes alunos da cidade e seu entorno frequentam esta 

escola central a qual me refiro. São alunos que têm em média de 14 a 18 anos, 

potencialmente adolescentes. Como cheguei no segundo semestre procurei na 

orientação pedagógica pelos planos de aula das turmas que me foram designadas: 

quatro turmas de terceiro ano, com duas aulas semanais cada uma. O que a 

orientadora pedagógica me entregou foi uma cópia de uma das páginas da Proposta 

Curricular de Santa Catarina que elencava “conteúdos de arte”. Não havia um plano 

estruturado com objetivos, metodologias e avaliação. Era aquilo mesmo o que tinha 

de disponível. Soube que estes alunos já estavam há um bom tempo recebendo 

diferentes professores substitutos, pois o titular estava em licença médica. Me vi 

diante de dois problemas iniciais: turmas com rotatividade excessiva de professores 

e inexistência de um plano de aula...e iniciava o 3º bimestre. Fui para a sala de aula 

então, e me apaixonei pelos alunos. Sentados nas suas carteiras, alguns 

conversando, outros ligados aos seus celulares e outros debruçados sobre a mesa, 

cochilando. O turno da aula é matutino e a aula inicia as 7h40min.Uma turma mista 

de jovens saudáveis e abertos para a vida. Me apresentei e iniciei uma conversa 

com o grupo para entender como estavam se desenvolvendo as aulas de Artes e 
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como eles estavam se sentindo com esse desenvolvimento. Muitos estavam 

preocupados com a nota, pois a última professora substituta não havia 

disponibilizado os resultados e alguns nem haviam entregue “o trabalho”. Mesmo 

estando no início do 3º bimestre vários alunos não tinham nota da disciplina de Artes 

no boletim do 2º bimestre. Tentando resolver a situação eu anotei o nome dos 

alunos com dúvidas e seus casos especiais (eram vários casos diferentes) e me 

coloquei à disposição para verificá-los junto à secretaria da escola. A partir daí pude 

iniciar uma conversa sobre quais assuntos eles se interessavam em arte, o que eles 

vinham conhecendo, produzindo, estudando nas aulas. Para minha surpresa, triste 

surpresa, eles me relataram que o último trabalho que fizeram na aula de Artes foi 

um desenho sobre o dia do índio. Eu não acreditei! Datas comemorativas no Ensino 

Médio? Com produção de desenho? Perguntei a eles e elas como havia sido 

encaminhado o trabalho, afinal poderia ser uma forma inovadora de lidar com o 

tema. Que nada! Ilusão minha! A aula consistiu em uma apresentação de slides com 

imagens de índios (fotos, pinturas), uma contextualização sobre as figuras e a 

solicitação de uma produção em desenho que representasse o índio. O que me 

chocou também foi a forma como os alunos e alunas me explicaram a atividade, 

demonstraram estar acostumados com aquilo, afinal arte é desenho, não é 

professora? Percebi que o problema do ensino da arte se mantém: conteúdos 

básicos da linguagem visual, desvinculados do cotidiano e o fazer como atividade 

principal. Não imaginei que fosse encontrar esse panorama nesta escola de Ensino 

Médio. Mas, preciso conduzir as aulas até o final do ano, os alunos precisam de nota 

no boletim, ainda mais que estão no terceirão, com o pé para fora dos doze anos (no 

mínimo) de escola. Sei que preciso dar conta deste compromisso que o sistema 

escolar impõe, mas posso fazer isso e ao mesmo tempo buscar trazer a arte para a 

sala de aula da forma que eu a vejo, da forma como eu a vivi na infância e juventude 

e vivo ainda: por meio da experiência. Levei para a sala de aula aquilo que eu 

percebi que os alunos e alunas tinham mais interesse: a música e a tecnologia. Por 

meio das produções de arte contemporânea que estão disponíveis em diversas 

mídias promovi um encontro dos alunos e alunas com artistas contemporâneos e 

suas obras, suas ideias, seus pensamentos. Organizei em uma mesma 

apresentação imagens fotográficas e vídeos que mostravam diferentes produções 

de arte. A exemplo: O vídeo do espetáculo Botânica do grupo estadunidense de 
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dança chamado Momix1; a gravação de vídeo da instalação intitulada Máximo 

silêncio em Paris do artista italiano Giancarlo Neri2; o videoclipe As coisas do artista 

brasileiro Arnaldo Antunes3; imagens do projeto artístico com composição de 

desenho e fotografia da série Pencil Vs Camera, do artista belga Ben Heine4. 

Imagens estáticas e em movimento promovendo um debate sobre a arte em sua 

forma, a forma em seu conteúdo. Provoquei-os a falar sobre o que viam e como se 

sentiam com relação a tal obra, ou outra, ou mesmo com relação ao fato de 

estarmos juntos conversando sobre aquelas imagens e sons. Percebi que cada vez 

mais os alunos e alunas se sentiam à vontade para falar e também para criar. 

Saíram do papel e foram para a parede, para os objetos, desenharam, pintaram, 

esculpiram, escreveram, cantaram, dançaram. Mas o mais importante para mim foi 

senti-los envolvidos com a arte, eles se apropriaram de termos artísticos e 

demonstraram segurança e alegria em produzir. Acredito ter promovido aberturas 

para a experiência. Elaboro minhas aulas a partir do modo como vejo a arte e o 

mundo, assim como os artistas criam suas obras. Chamo minhas aulas de aulas-

desafio onde procuro buscar as diferenças, a provocação e o estranhamento. Dizer 

que o espaço da escola é ideal e nada nos falta, não é verdade; dizer que todos os 

alunos embarcam nos desafios também não é verdade, mas é com as diferenças 

que vamos construindo nosso trabalho. Busco sempre mostrar aos alunos e alunas 

que existem inúmeras formas de ser e que não existe um padrão a ser seguido. Que 

precisam se respeitar e respeitar o outro. Penso que ensinamos arte nas escolas 

não necessariamente para formar artistas, mas para aproximar a sociedade da arte, 

da arte contemporânea em especial, formar um público sensível e apreciador da arte 

de nossos dias percebendo suas trilhas políticas e estéticas. 

A aprendizagem e a emancipação 
Desde pequenos até a universidade, ao largo de toda nossa travessia pelos 
aparatos educacionais, estamos submetidos a um dispositivo que funciona 
da seguinte maneira: primeiro é preciso informar-se e, depois, há de opinar, 
há que dar uma opinião obviamente própria, crítica e pessoal sobre o que 
quer que seja. A opinião seria como a dimensão “significativa” da assim 
chamada “aprendizagem significativa”. A informação seria o objetivo, a 
opinião seria o subjetivo, ela seria nossa reação subjetiva ao objetivo. 
(LARROSA, 2004. p. 156-157).  

A questão da aprendizagem significativa está presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte para todos os níveis da Educação Básica. Nesses documentos é 
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dito que os conteúdos podem ser ensinados nos três eixos da experiência de 

aprendizagem significativa do estudante de arte, que são: a experiência do fazer, a 

experiência do apreciar e a experiência do contextualizar. São eixos que convergem 

para uma metodologia que se preocupa basicamente em dar significado às imagens, 

às obras de arte de qualquer natureza, sem atentar para a experiência, para aquilo 

que me passa. São formas de explicar a arte. A experiência é cada vez mais rara 

por falta de tempo. O ritmo acelerado dos sujeitos da modernidade e da pós-

modernidade não dá espaço para a memória e para o silêncio, ambos vitais para a 

experiência. A velocidade e a busca incessante pelo tempo promovem estímulos 

passadiços e ligeiros que logo são substituídos por outros e por outros. O choque é 

a forma com que o acontecimento nos é dado. E na esteira dessa fugacidade está 

também o excesso de trabalho, que por ser obstinado não permite a interrupção, 

não permite que algo nos aconteça, não permite a experiência. Esse estado de 

anestesia é tratado por Susan Buck-Morss (2012), quando analisa o texto de 

Benjamin A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, como característica 

da modernidade que aprendeu a se defender do choque usando drogas.  Só que 

pior do que usar drogas é adaptar-se aos choques sem o uso delas, é anestesiar-se. 

Para Buck-Morss “a partir do século XIX a própria realidade foi transformada em 

narcótico” (2012. p. 173). Um fenômeno que a autora aponta como um sinal desta 

anestesia é a fantasmagoria, que mediante a manipulação técnica apresenta uma 

visão da realidade que ilude os sentidos. Em nossos dias os shoppings, os parques 

temáticos, os ambientes controlados, são exemplos de fantasmagorias que 

objetivam “[...] anestesiar o organismo, não pelo entorpecimento, mas por uma 

inundação de sentidos” (BUCK-MORSS, 2012. p. 174). Além dos excessos e dos 

entorpecimentos, Larrosa contribui com o pensamento sobre a experiência 

destacando que o sujeito da experiência é um território de passagem “seria algo 

como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz 

alguns afetos [...]” (LARROSA, 2004. p. 160). Ao mesmo tempo esse sujeito é um 

ponto de chegada, que ao receber alguma coisa, lhe dá lugar. E também é um 

espaço onde o acontecimento se dá. O sujeito da experiência não se define pela sua 

atividade, mas sim pela sua passividade, pela sua capacidade de se abrir à 

experiência. “Uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de 

atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, 
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como uma abertura essencial”. (ibid, p. 161). Larrosa pressupõe a existência de um 

sujeito da experiência, um sujeito inteiro, e a noção de experiência parece ser mais 

subjetiva. São concepções sobre a experiência que apontam convergências e 

divergências que promovem reflexões e reforçam minha intenção de pensar a 

formação de professores e professoras de Artes para além do estabelecido, do 

previsto, do demarcado, do explicado. Ir além me impele a pensar na relação arte e 

vida. A pensar nas subjetividades, no sensível. Imagino que lançar-me nas linhas 

cartográficas dos territórios que investigo é buscar os Espaços do Possível. Espaços 

da experiência como o meio, como o mundo das sensações.  Para Suely Rolnik 

(2014) nossos órgãos do sentido, possuem, cada um deles, duplas capacidades. 

Uma é chamada de percepção, ela “nos permite apreender o mundo em suas 

formas para, em seguida, projetar sobre elas as representações de que dispomos, 

de modo a lhes atribuir sentido” (ROLNIK, 2014. p.12). É uma capacidade com a 

qual temos mais familiaridade, pois está vinculada ao tempo, ao sujeito e sua 

história e também à linguagem. A partir da percepção é que surge a relação entre 

sujeito e objeto, onde um é externo ao outro, e essa exterioridade nos dá condições 

para nos localizarmos no espaço das representações e nele nos mover. A outra 

capacidade de nossos sentidos, e que me interessa na pesquisa, é aquela que [...] 

nos permite apreender a alteridade em sua condição de campo de forças vivas que 

nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de sensações. [...] 

Com ela, o outro é uma presença que se integra à nossa textura sensível, tornando-

se, assim, parte de nós mesmos. Dissolvem-se aqui as figuras de sujeito e objeto, e 

com elas aquilo que separa o corpo do mundo (ROLNIK, 2014. p. 12). A essa 

capacidade Rolnik chama de “corpo vibrátil”, que eu vejo como o espaço da 

experiência. Podemos pensar que entre as duas capacidades dos nossos sentidos 

existem diferentes contradições que acionam tensões. Estas tensões nos colocam 

em crise mobilizando assim as potências de criação. Potências estas que criam 

formas na experiência, produzem o sensível. O professor e a professora de Artes 

podem e têm condições de olhar para o mundo de outra forma. O mundo na sua 

maior dimensão e também na sua menor dimensão: a macropolítica e a 

micropolítica. Perceber as imagens como potência de criação e não apenas como 

contemplação possibilitam pensar o sensível e sua capacidade de transformação. 

Se for possível formar professores e professoras com potencial crítico e político é 
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possível termos crianças e jovens com formação crítica e política também. A essa 

perspectiva relaciono também a ideia da explicação de que fala Jacques Rancière 

(2011) em sua aventura intelectual quando da escrita do texto O mestre ignorante. 

Vejo as possibilidades que a experiência promove no ser humano, muito próximas 

da emancipação intelectual apregoada por Jacotot e reforçada por Rancière (2011). 

A ideia central do livro parte de dúvidas e indagações que o autor traz a respeito do 

papel da educação e das ressonâncias que advêm do desenvolvimento da 

racionalidade sobre ela. Para tanto usa um exemplo, que é ao mesmo tempo 

histórico e filosófico, para ilustrar a situação hegemônica do conhecimento no campo 

da formação e apontar a prepotência que se instalou com essa situação, prepotência 

essa que ainda não havia sido criticada. O exemplo trazido pelo autor é a história de 

Joseph Jacotot em 1818. Jacotot foi um professor francês muito admirado por 

estudantes holandeses que tinham muito interesse em ter aulas de francês com ele, 

mas Jacotot não falava holandês e os estudantes não falavam francês. Com a 

situação instalada, o professor sugeriu a leitura da obra Telêmaco, a qual estava 

disponível aos estudantes em uma edição bilíngue. E foi dessa forma que alunos e 

professor puderam fazer a troca necessária para a construção do conhecimento da 

língua. Uma experiência marcada pela autonomia e pela emancipação. E a partir 

dessa experiência Rancière põe em questão a necessidade da explicação. Ele não 

havia dado a seus "alunos" nenhuma explicação sobre os primeiros elementos da 

língua. Ele não lhes havia explicado a ortografia e as conjugações. Sozinhos, eles 

haviam buscado as palavras francesas correspondentes àquelas que conheciam, e 

as razões de suas desinências. Sozinhos eles haviam aprendido a combiná-las, para 

fazer, por sua vez, frases francesas: frases cuja ortografia e gramática tornavam-se 

cada vez mais exatas, à medida que avançavam na leitura do livro; mas, sobretudo, 

frases de escritores, e não de iniciantes. Seriam, pois, supérfluas as explicações do 

mestre? Ou, se não o eram, para que e para quem teriam, então, utilidade? 

(RANCIÈRE, 2011. p. 20). Na ordem do explicador é necessária uma explicação oral 

para esclarecer a explicação escrita em um livro. Isso dá a entender que a fala do 

professor, a palavra do professor consegue imprimir melhor no espírito do aluno o 

raciocínio, o que o autor aponta como um paradoxo, pois então a palavra do mestre, 

que se dissipa no ar é mais eficaz que a escrita que permanece para sempre nos 

caracteres impressos no livro? E o que dizer então da aprendizagem da criança 
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pequena ainda não falante? Como ela aprende a língua de seus pais? Ela escuta, 

repete, imita, erra e se corrige, acerta por acaso e recomeça por certa técnica e 

antes que um explicador venha lhe ensinar ela já aprendeu a língua materna por sua 

própria inteligência. E depois ela vai para a escola e lá ela é vista como alguém que 

não consegue aprender por sua própria inteligência, precisa de um mestre 

explicador.  A crítica que Ranciére (2011) faz ao ensino explicador, a meu ver, se 

aproxima da ideia de experiência como aquilo que me passa, que tem relação com a 

paixão e com o espaço que cada sujeito precisa cultivar em si para aprender. O 

sujeito como uma superfície sensível que é afetada de algum modo por aquilo que 

acontece,    

[...] seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como 
espaço do acontecer, o sujeito [...] se define não por sua atividade, mas por 
sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua 
abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre 
ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de 
paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma 
disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial (LARROSA, 
2004. p. 161).   

O sujeito no espaço da emancipação que pode e deve ser possibilitado pelos 

mestres. O espaço da experiência. Movimentos que apontam para uma 

compreensão da arte como forma autônoma da vida, que vê o estético como 

potência de emancipação. Uma potência que pode ser vista de duas maneiras: na 

negação a qualquer forma de submissão ou de exigência de funcionalidade “[...] na 

resistência ao controle social – se aproximando assim da postura do trabalhador que 

reivindica a si o direito ao ócio e à contemplação, à liberdade de indiferença” 

(ROCHA; KASTRUP, 2008. p. 99), e na união dos contrários quando o estético se 

torna integrado plenamente na construção da vida comum sem distinguir arte e 

política, lazer e trabalho. Por ter a habilidade de pensar as contradições a estética se 

instala em um paradigma que por sua vez funda duas formas políticas que criam 

uma divisão entre os partidários da arte pela arte, e os partidários da missão social 

da arte. Conhecer as perspectivas teóricas de Rancière (2012) e sua ideia de 

partilha do sensível, que organiza os regimes de identificação da arte, me fazem 

perceber o ensino da arte em momentos, em fragmentos, em instantes nos quais 

percebo aproximações e afastamentos que me fazem refletir sobre a experiência 

estética e sobre a arte contemporânea. 
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Segundo desvio 
Apreciação estética é o nome da disciplina que leciono na universidade. São dois 

créditos na turma da 6ª fase do Curso de Artes Visuais Licenciatura. O objetivo 

principal da disciplina é promover diálogos entre as produções artísticas modernas e 

contemporâneas e a experiência a partir do referencial teórico da arte, da estética e 

da apreciação estética. As aulas acontecem no turno noturno e no período em que 

este desvio aconteceu, eram as duas últimas aulas de uma terça feira – início 20:50 

e término 22:30. Uma hora e quarenta minutos para produzirmos diálogos sobre a 

experiência estética principalmente. No nosso primeiro encontro iniciei uma 

conversa sobre as expectativas deles com relação à disciplina e eles disseram 

imaginar que a disciplina fosse trabalhar com textos densos para serem digeridos e 

processados em forma de artigos científicos, já que tem a palavra estética no título. 

Procurei esclarecer que a base da disciplina seria repensar as maneiras como nos 

apropriamos da arte nas suas dimensões estéticas e éticas, e que iríamos 

construindo as aulas juntos, pois eles também eram responsáveis por essa 

construção. Alguns alunos gostaram da ideia, mas outros demonstraram insatisfação 

dizendo que eles estavam ali para aprender e não para explicar. Com essa 

demonstração iniciei um trabalho de investigação na turma para entender como 

estava o processo de formação deles como professores de Artes, qual a concepção 

de arte que traziam? Qual a concepção de imagem? De aprendizagem? De 

professor? Me deparei com um grande número de alunos que veem a aula de Artes 

apenas como um esquema de comunicação: eu professora explico, o aluno aprende 

e depois retorna o aprendido em forma de avaliação. Sabemos que ensinar arte não 

se limita à compreensão formal e perceptiva e também à prática artística. Apesar 

dos alunos demonstrarem compreender a “função” da arte na escola a partir de uma 

perspectiva contemporânea que está ligada aos deslocamentos que a arte promove, 

quando são desafiados a propor uma atividade para o grupo é comum aparecer a 

prática do fazer. Foi neste contexto que trouxe para o debate o conceito de 

Experiência, a partir do texto de Jorge Larrosa – Notas sobre a experiência e o saber 

de experiência. Tiveram como tarefa a leitura do texto e o preenchimento de um 

roteiro de leitura previamente organizado por mim e postado na sala virtual. Uma 

regra era que deveriam postar os roteiros preenchidos no mínimo dois dias antes de 

nosso encontro para que eu tivesse tempo de lê-los e organizar assim a aula 
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seguinte, que como disse mais acima, seria construída também por eles. As 

questões que eles propuseram no roteiro de leitura seriam o mote da aula seguinte. 

Foi um desafio, mas todos postaram seus roteiros no prazo. Na aula definida para o 

debate do texto percebi uma certa euforia. Logo quando cheguei uma aluna disse: 

professora amei ler aquele texto! Isso me animou. Alguns outros comentários 

surgiram: era bom, mas era muito grande! Achei difícil! Continuei animada, afinal 

eles leram o texto e queriam falar sobre ele. O texto de Larrosa traz como 

experiência “aquilo que nos passa” e coloca quatro motivos, na contemporaneidade, 

pelos quais a experiência está cada vez mais rara: pelo excesso de informação, pelo 

excesso de opinião, pela falta de tempo e pelo excesso de trabalho. E constrói uma 

discussão relacionando estas questões com a educação. Apresentei em slides as 

questões que cada um colocou em seu roteiro e a partir das discussões que 

surgiram fomos conversando sobre os conceitos que o autor trazia e a postura de 

cada um frente àquelas proposições e dúvidas. O que mais me marcou no encontro 

foi o espanto deles em se perceberem capazes de criar questões, pois eu não 

avaliei-as como certas ou erradas, mas sim abri espaço para cada uma ser pensada, 

discutida, refutada, aprovada. O grupo se percebeu criando a aula junto comigo e 

conseguiu construir conhecimento sensível a partir dela. A tarefa seguinte foi outro 

texto e outro roteiro. Agora o desafio era maior: Jacques Rancière e O espectador 

emancipado. Digo que o desafio é maior ao meu olhar, pois considero a leitura de 

Rancière mais densa e complexa. E foi mesmo, todos leram, criaram as questões, 

postaram os roteiros no prazo e senti que estavam mais tensos para falar sobre o 

texto. O texto, em parte, trata da emancipação do espectador. Relaciona a 

ignorância do espectador diante do que aprecia, teatro, música, pintura, com a 

ignorância do aluno diante do mestre, mas busca identificar esta ignorância como 

sendo a distância entre o saber de um e o saber do outro sem hierarquizar, ou 

priorizar um conhecimento ao outro. Fala também do mestre explicador e do 

embrutecimento. Estas posições do filósofo diante da educação e da arte trouxeram 

certo desconforto no grupo. Alguns não compreenderam porque ele estava 

maldizendo o professor, chamando-o de ignorante. Muitas das questões que eles 

criaram tinham relação com essa dúvida, mas à medida que íamos conversando, 

usando exemplos, o grupo foi percebendo que existem diferentes posicionamentos 

na filosofia, na educação, na arte e que nós professores, sempre em formação, 
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precisamos conhecer e discutir. Estas possibilidades de debate funcionam como 

interruptores que acionam a percepção, as sensações, o entendimento. Mostram 

outros caminhos possíveis promovendo um jogo com o que nos acontece e nos 

transforma. A prova de que para alguns o interruptor da percepção e da sensação foi 

acionado é quando ouço dizerem: é professora, na aula passada, assim como nesta 

aula nós nos emancipamos, pois nada nos foi explicado, juntamos a nossa 

ignorância com a sua e construímos conhecimento. Trouxe esses exemplos, mas as 

aulas de Apreciação Estética foram uma sequência de experiências com a arte e 

com a filosofia que promoveram em mim, e acredito também em meus alunos, 

mudanças no modo de olhar para a ação de ser professor de Artes. 

A arte e minhas considerações 
A arte enquanto modo de expressão, produção de linguagem e de pensamento é 

espaço de criação de possíveis. Sua ação no mundo é transformadora por conta 

desse espaço. Desta forma não se pode estranhar que a arte se questione sobre o 

presente relacionando com o passado e com o futuro e atue sobre as diversas 

mudanças que surgem em nossa atualidade. A formação dos professores e 

professoras de Artes não pode estar descolada da perspectiva de que a arte ocupa 

tempos e espaços promovendo desvios de rota para a criação do pensamento.  A 

arte para os professores e professoras em formação é mais do que sua área de 

estudos, ela é espaço de encontros que oferecem trilhas no sensível para a escuta 

do que muitas vezes escapa. Encontros que provocam pensamentos e estimulam o 

desejo de buscar sua própria voz, seu próprio caminho. Encontros que possibilitam 

travessias que chamam para a emancipação e para a autoria e que acontecem em 

meio a coragem de correr riscos e criar sentidos. Penso que o caminho que percorri 

em meu percurso como professora, como pessoa, e as discussões que propus, não 

são apenas multiplicidades de olhares sobre um assunto ou outro, sobre uma trilha 

ou outra, sobre um mapa ou outro, mas sim a criação de espaços potentes de 

cheios e vazios que engendram o pensamento. A formação de professores e 

professoras de Artes precisa ser marcada pelas especificidades da área nas suas 

metodologias, nas suas teorias fundamentais, nas ações relativas aos campos de 

atuação do profissional. Precisa também, nesse espaço-tempo em que vivemos 

seguir alguns sistemas e normas, mas isso não impede de que se tenha um olhar 

para o avesso, buscando, como diz Walter Benjamin (1994), escovar o presente a 
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contrapelo para considerar as possibilidades que esta inversão nos mostra de 

reinvenção, de modos de vida. 

 
Notas 

                                                           
1
 Acesso em https://www.youtube.com/watch?v=WrBZmZY91oI 

2
 Acesso em https://www.youtube.com/watch?v=86wCLDkOq5o 

3
 Acesso em https://www.youtube.com/watch?v=gBf1jRgNRTw 

4
 Acesso em http://benjaminheine.blogspot.com.br/ 
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