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Apresentação

Conhece a ti mesmo.

Sócrates

Periodicamente, os programas de pós-graduação que integram o Sistema
Nacional de Pós-Graduação, SNPG, no Brasil, são submetidos a um amplo e
complexo processo de avaliação, que resulta no ranqueamento de notas, a
partir das quais são designados orçamentos e financiamentos. Faz parte dos
relatórios que integram esse processo a sistematização de estratégias de
autoavaliação. O ato de lançar o olhar internamente, de verificar os planos de
voo, os desvios de rota, os avanços, as conquistas, permitem que se possam
traçar metas mais viáveis de médio e longo prazo.

Integrando os processos de autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em
Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, PPGACV, nos dias 10,
17 e 18 de setembro de 2021, docentes e discentes da Linha de Pesquisa C,
denominada Educação, Arte e Cultura Visual, reuniram-se em torno de um
objetivo: demarcar a vinculação dos projetos de pesquisa em desenvolvimento
aos propósitos do Programa, da Linha de Pesquisa e da área de Artes,
conforme está definida junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, CAPES. Assim, o mote da programação foi a necessidade
de conhecermos a nós mesmos, tanto enquanto sujeitos quanto como um
coletivo, a fim de compreendermos quais caminhos estão sendo trilhados
individualmente pelas pessoas vinculadas à Linha C e como eles contribuem
para a consolidação de um conjunto de pesquisas consistentes envolvendo as
relações entre educação, arte e cultura visual.

O I Fórum Interno de Educação, Arte e Cultura Visual possibilitou debates
urgentes e, sobretudo, pertinentes ao tracejamento de metas e rumos para a
Linha C. O evento ocorreu num momento em que o Sistema Nacional de
Pós-Graduação, SNPG, enfrenta grandes desafios, o que inclui problemas que
atingem diretamente o próprio processo de avaliação dos programas de
pós-graduação em todo o país. Diante de tais desafios, os processos de
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autoavaliação institucional representam a possibilidade de fortalecimento da
formação para a pesquisa, no âmbito da pós-graduação, bem como de modos
de resistência em defesa da produção científica, artística e cultural.

Vale lembrar que a CAPES é o órgão vinculado ao Ministério da Educação
responsável pelo acompanhamento da pós-graduação stricto sensu no Brasil.
Criada na década de 1950, sob a coordenação do professor Anísio Teixeira, a
área de Artes passou a integrar o conjunto dos programas de pós-graduação
no início da década de 1970, tendo a USP como instituição pioneira. O
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, na FAV/UFG, foi criado
em 2003, e inicialmente denominado Programa de Pós-Graduação em Cultura
Visual. Nessas quase duas décadas de atuação, é o único no contexto
brasileiro que traz, em sua pauta conceitual e epistemológica, discussões sobre
as relações do campo das artes visuais com os estudos da cultura visual.

Desde a criação do programa, a área que articula as questões da educação às
artes visuais e aos estudos da cultura visual constitui um de seus eixos
principais. Atualmente, esse eixo, situado na Linha de Pesquisa C, Educação,
Arte e Cultura Visual, é o que conta com o maior número de estudantes de
mestrado e doutorado, bem como de docentes, reunindo uma importante
diversidade de questões, investigações, bem como uma ampla produção
bibliográfica, com participação ativa em eventos científicos e publicações
regionais, nacionais e internacionais.

O I Fórum Interno de Educação, Arte e Cultura Visual cumpriu o papel de
fomentar debates a partir de algumas questões necessárias para
compreendermos como as diversas pesquisas em andamento articulam-se,
dentro do escopo da linha de pesquisa. Assim, durante a programação, foram
desenvolvidas discussões em Grupos de Trabalho (GT), formados por
docentes e discentes da  Linha C do PPGACV, em torno dos seguintes pontos:

1. Aspectos de vinculação dos projetos de pesquisa ao escopo da linha de
pesquisa C

2. Perfis das orientações metodológicas (pesquisas de campo, a/r/tografia,
autobiografia, etc.)

3. Articulação dos projetos à questão da educação

4. Aspectos em que os projetos dialogam com as orientações de área da
CAPES

5. Modos como os projetos transitam no campo das artes e da cultura visual

6. Dificuldades e possibilidades no tocante aos itens anteriores
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7. Outros

Os resumos expandidos deste caderno estão organizados em quatro blocos,
que correspondem aos GT que se reuniram durante o fórum. Cada bloco é
aberto por um texto síntese da discussão realizada, no qual são apontados os
principais pontos levados pelos GT para o debate geral da linha, o qual
encerrou o fórum. Assim, se as questões apresentadas no texto síntese foram
elencadas pelo grupo como um todo, sua escrita é assinada por duas pessoas
integrantes do grupo que tomaram para si tal responsabilidade. Seguem-se ao
texto síntese os resumos expandidos apresentados e discutidos em cada GT.

Figura 1. Nuvem de palavras.
Fonte: Alice Fátima Martins (2021).
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A nuvem de palavras (figura 1), gerada a partir do conjunto dos textos que
integram este caderno, adensa e dá uma dimensão visual a questões e
ênfases presentes e compartilhadas nos estudos em andamento. Esse é o
recorte que trazemos à comunidade acadêmica, reportando a efervescência
das pesquisas em curso na Linha de Pesquisa C, Educação, Arte e Cultura
Visual da Faculdade de Artes Visuais, UFG, no segundo semestre de 2021. A
participação no fórum representou, por um lado, um momento importante para
dar mais consistência aos estudos e pesquisas em curso, e, por outro lado,
apontou a possibilidade de fortalecimento do pensamento crítico em relação ao
campo. Por isso, temos a expectativa de que o compartilhamento desta
publicação possa contribuir para a abertura de espaços de interlocução, tão
desejáveis e bem-vindos.

Gostaríamos de agradecer a cada docente e discente que acolheu a
possibilidade de participar da programação, trazendo suas questões e
produzindo este material, que agora encontra-se publicado. A participação
dialógica, em processo, propicia o amadurecimento de nossas questões e
tomadas de posição. Por isso mesmo, reiteramos nossa expectativa de
podermos realizar outros fóruns como esse, bem como de assegurarmos o
direito à produção de conhecimento plural, crítico e sensível, com especial
atenção à educação, reconhecendo, nela, um dos pilares fundamentais para a
construção de uma sociedade mais justa. Afinal, não temos dúvida de que “só
existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que
prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública”, como defende o
professor Anísio Teixeira em seu livro Educação para a Democracia, de 1936.

Boas leituras!

Goiânia, Goiás,
Verão chuvoso de 2021/2022

Alice Fátima Martins
Beatriz de Jesus Sousa

Jocy Meneses dos Santos Junior
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Grupo de Trabalho 1

Participantes: Beatriz de Jesus Sousa, Carla Luzia de Abreu, Dânia Soldera,
Juliana Barbosa e Queiroz, Maria de Fatima França Rosa, Maykon Rodrigues
dos Anjos, Márcia Santana Soares, Pedro Simon Gonçalves Araújo, Renato
Naves Prado, Tainá Guimarães Coelho.

As pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho 1 (GT1) enfatizam a
formação docente e envolvem a abordagem pedagógica e didática de imagens,
considerando as questões de visualidades e estudos da imagem na sua
complexidade. Portanto, os referidos trabalhos vinculam-se à linha de pesquisa
C - Educação, Arte e Cultura Visual, do PPGACV, ao analisarem imagens,
visualidades, práticas pedagógicas, interdisciplinaridade, metodologias e
processos de mediação.

As pesquisas apresentadas transitam em contextos educacionais e
artístico-culturais diversos, atravessando diferentes campos do saber e
sugerindo reflexões acerca das imagens na contemporaneidade. As propostas
abordam questões sobre as relações de poder incorporadas nas imagens nos
processos pedagógicos; a realização do cinema como experimentação artística
na escola; as imagens enquanto agenciadoras de significados na investigação
de acervos visuais familiares; as influências das mulheres nos cursos
ministrados na Bauhaus; a intersecção entre as imagens, cidade, memórias e
narrativas visuais; os processos de construção de conhecimentos e
experiências propiciadas nas disciplinas de ateliê do curso de Artes Visuais da
modalidade Educação a Distância (EaD); o universo dos jogos no contexto de
ensino para se discutir violências de gênero; as relações de poder, as
construções de identidade de gênero e o transfeminismo presentes nas
imagens e visualidades; a linguagem audiovisual como estratégia didática de
ensino por docentes; e as reflexões e experiências artísticas-pedagógicas
autobiográficas a partir da relação docência-tutoria no curso Artes Visuais na
modalidade EaD.

As abordagens metodológicas dos projetos apresentam muitas aproximações,
no sentido de articular estratégias que envolvam também modos de produção e
criação artística, em relação às questões da educação, em processos híbridos.

5



Nesse sentido, têm-se da pesquisa bibliográfica e documental à interação entre
os processos artísticos, de pesquisa e ensino. Essa composição de
abordagens metodológicas mistas verificada nos projetos, dialoga com o
panorama de se fazer pesquisa no mundo contemporâneo marcado por
intensas transformações sociais e culturais. Reverbera-se em pesquisas que
refletem grande parcela da trajetória de seus pesquisadores bem como
contribuem para a formação destes, desempenhando variadas discussões com
processos metodológicos diversos situados na cultura visual.

A perspectiva da articulação dos projetos na educação vincula-se às práticas e
mediação pedagógicas que atuam nos campos da formação docente e
continuada, das histórias de vida e das práticas de resistência na Educação. As
experiências artísticas constituem espaço educacional na produção e
compreensão das imagens visuais, incluindo a criação de dispositivos
pedagógicos. Para além dos cenários presenciais da educação, os campos de
pesquisa em modalidades remotas apresentam propostas de compreensão
crítica e reflexões subjetivas vinculados aos projetos de educação a distância.

No tocante aos diálogos estabelecidos entre as pesquisas apresentadas e as
orientações da CAPES, contidas no Documento de Área: 11/Artes, cabe
ressaltar que foi percebido um grande vazio em relação ao campo de estudos
da Cultura Visual, o que fragiliza as propostas de vinculação e dificulta a
formulação de um perfil específico. Entretanto, esse obstáculo não inviabiliza
afinidades com as diretrizes oficiais, de modo que se destacam trabalhos que
exploram a interdisciplinaridade, a formação continuada e os vínculos com a
educação básica. Além disso, também foi possível identificar propostas que
partem do reconhecimento e valorização das diversidades, o que adensa as
pesquisas da área através de produções teóricas, críticas, poéticas e práticas
em Artes Visuais.

Nesses termos, as reflexões do GT1 destacam o trânsito entre o campo das
artes e da cultura, por meio do cruzamento de diferentes referências teóricas
de áreas como: Arte, Antropologia, História, Estudos de Gênero e Sexualidade,
Ciências, Filosofia, Sociologia, Educação, entre outras. Sob essa perspectiva, é
importante destacar que os trabalhos do grupo se relacionam com questões
como: gêneros, cinema, games, memória, educação e visualidades. É,
portanto, um campo promissor e complexo, na medida em que percorre
caminhos relacionados à contemporaneidade, investigando as penetrações da
cultura visual no cotidiano, nas instituições, nas construções sociais e nos
diversos meios visuais que participam dos processos de constituição dos
contextos socioculturais.

Por fim, a participação neste Fórum proporcionou aos integrantes do grupo de
trabalho um necessário espaço de integração e socialização, que contribuiu
para a ampliação do olhar sobre as possibilidades das pesquisas da Linha C e
o reconhecimento da importância dos estudos desenvolvidos no programa,
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para a Universidade pública e para a sociedade de modo geral. Contudo, foi
percebido que esse espaço necessita ser ampliado, pois, no caso deste GT, o
tempo mostrou-se insuficiente para as discussões mais aprofundadas de todos
os tópicos propostos.

Beatriz de Jesus Sousa
Maykon Rodrigues dos Anjos
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Pedagogias de resistência: gêneros e
visualidades

Carla Luzia de Abreu1

O projeto de pesquisa “Pedagogias de Resistência: Gêneros e Visualidades”
explora os discursos de poder incorporados nas visualidades, com a intenção
de identificar as dinâmicas que hierarquizam as representações visuais e
simbólicas nos contextos dos processos de ensino e aprendizagem. A partir
dos estudos de gênero e sexualidade, da cultura visual, dos estudos feministas,
culturais e das pedagogias críticas, busca-se teorizar e problematizar as formas
como se inscrevem, se materializam e se naturalizam as intenções de
discursos incorporados nas imagens, com o propósito de compreender o papel
das imagens nas dinâmicas que posicionam os sujeitos nos grupos sociais.

Desde abordagens interdisciplinares e metodologias mistas, o foco do projeto é
promover perspectivas e posicionamentos que possam se contrapor aos
discursos hegemônicos e explorar possibilidades de resistência que produzam
novas narrativas, associações e questionamentos sobre as estruturas que
reproduzem as discriminações e as formas pelas quais aprendemos a ‘ver’ o
mundo.

O ensino de artes visuais pensado como um ato sociopolítico é a tônica das
pedagogias críticas que utilizam conteúdos não hierárquicos e práticas
pedagógicas comprometidas em identificar e questionar as forças invisíveis que
categorizam as identidades e as colocam em posições diferenciadas nas
estruturas de poder e saber. É uma perspectiva educacional comprometida
com a pluralidade das relações, bem como, o reconhecimento da diversidade

1 Docente no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV/FAV/UFG) e nos
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais. Doutorado em Artes Visuales y
Educación, Universitad de Barcelona, UB, Espanha (2014), em cotutela com o Programa de
Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Pós-doc no Programa de
Pós-Graduação em Educação (ProPed/UERJ, 2020). E-mail: carlaabreu@ufg.br.
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das representações identitárias e suas contradições. Desde essa abordagem, o
terreno das visualidades pode resultar em um espaço de dissidência e
interferência, de resistência e ativismo político.

Na mesma chave, as pedagogias de resistência ou, como nomeia Steinberg
(2008), as “pedagogias de insubordinação”, ou ainda, “pedagogias
desobedientes”, termo trabalhando por Dennis Atkinson (2018), se referem a
eventos pedagógicos com potencialidade de desarranjar os percursos
educativos estagnados e também relaciona-se com a disposição de
professoras e professores em estar permanentemente abertos a outras formas
de pensar e fazer a docência, e tem a ver com “o esforço para produzir um
modo interdisciplinar (ou contradisciplinar) de estudar, interpretar e,
frequentemente, de avaliar as práticas culturais em contextos históricos, sociais
e teóricos” (STEINBERG; KINCHELOE, 2000). Portanto, esta pesquisa trata de
analisar não somente as visualidades e suas intenções de normalização, mas,
também, avaliar “o contexto de circulação, de recepção e de apropriação das
manifestações artísticas como práticas culturais e mediadores discursivos”
(HERNÁNDEZ, 2014, p. 332).

Como contribuição para o fortalecimento da Linha Educação, Arte e Cultura
Visual, do PPGACV-UFG, que incentiva o desenvolvimento de pesquisas em
contextos plurais, com foco nas “práticas de ensino a partir de pedagogias
culturais e interculturais associadas às problemáticas sociais emergentes” ,2

esta pesquisa busca ampliar as discussões voltadas ao comprometimento com
as questões educacionais e socioculturais no exercício do ensino de artes
visuais e, também, os debates sobre as questões éticas e políticas de pensar a
relação dos indivíduos com as imagens, especialmente (mas não
exclusivamente), em torno das questões de gênero e sexualidade, bem como,
incentivar novas formas de subjetivação que possam resistir ou romper com os
processos de significação dominantes.

No entanto, este projeto não pretende exaltar as narrativas salvíficas da
educação e das artes, precisamente porque não é intenção estar refém do
espírito normativo das políticas educacionais e dos discursos oficiais. Ao
contrário, o objetivo é valorizar a errância das subjetividades como um lugar
possível de ser habitado, onde a desobediência exerce um fascínio justamente

2 Fonte: <https://culturavisual.fav.ufg.br/p/6209-area-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa>
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por sua potência em introduzir outras perspectivas e modos de fazer. Para
tanto, reconhece-se a indeterminação e o acaso como elementos que se
contrapõem à acomodação, algo que impede os sujeitos de escrever uma outra
história e, assim, renascer em meio ao caos das demandas contemporâneas.

Partindo do pressuposto “que os lugares pedagógicos são aqueles onde o
poder se organiza e se desdobra” (STEINBERG; KINCHELOE, 2000, p. 17) e
que as discriminações por questões de gênero, raça, etnia e classe social
fazem parte dos contextos da educação, a pesquisa busca analisar formas de
ampliar as possibilidades de escolhas temáticas para contemplar a
heterogeneidade nos processos de ensino e aprendizagem em artes visuais.
Dessa forma, esta pesquisa propõe refletir sobre as inclusões e exclusões nos
conteúdos e práticas de ensino, com a finalidade de valorizar a diversidade, o
respeito e relações mais igualitárias. Para tanto, uma das metas do projeto é
explorar estratégias pedagógicas interdisciplinares que valorizem a pluralidade
dos repertórios e artefatos culturais produzidos ao longo do tempo, entendidos
na pesquisa como “condensadores de experiências” (AGUIRRE, 2006). Ao
mesmo tempo, analisar as visualidades cotidianas que influenciam os espaços
onde são construídos os ideais de identidades e corpos, subjetividades e
representações.

As reflexões propostas neste projeto são conduzidas a partir das propriedades
que caracterizam o campo das artes e da cultura visual, ou seja, voltam-se
para as especificidades do campo, mas também adentram e se movem em
outras áreas de conhecimento. Ao apostar na pluralidade de possibilidades
investigativas, creio que esse projeto contribui para o fortalecimento do campo
das artes e da cultural visual quando pensa os desafios da área articulados a
contextos mais amplos, na direção proposta por Kathleen Coessens (2014), de
construir uma cultura de pesquisa específica, articulada a contextos mais
amplos para além da universidade, “a partir de sua própria perspectiva, por um
lado resistindo à competitividade econômica, enquanto, por outro lado,
representando valor para o desenvolvimento da cultura e da educação”, (...) e
não mediada pelos paradigmas mais dominantes da ciência”.

Nesse sentido, as ações que veem sendo desenvolvidas a partir deste projeto
guarda-chuva, materializadas em orientações de mestrado, iniciação científica
e trabalhos de fim de curso, bem como, projetos de extensão, têm colaborado
para ampliar o intercâmbio de experiências entre a universidade, a sociedade e
a comunidade escolar, envolvendo estudantes de pós-graduação do
PPGACV-UFG e do curso de Licenciatura em Artes Visuais (FAV-UFG), além
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de outros agentes culturais externos e interessados nas temáticas e
experiências que valorizam pensar ‘com’ e ‘desde’ as imagens, com foco nas
formas como construímos significados a partir das imagens.

Essas dinâmicas que caracterizam o desenvolvimento deste projeto configuram
uma contribuição efetiva para maior integração entre graduação, pós e
extensão, como forma de incentivar pesquisas que dialogam diretamente com
as propostas deste projeto, além de estimular a formação de nossos discentes
e estabelecer pontes importantes entre produção acadêmica e questões
emergentes da sociedade, sobretudo temáticas que se relacionam com as
maneiras pelas quais atribuímos sentido ao que vemos, engendradas pelas
práticas culturais e suas dimensões discursivas.
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Jovens cineastas: montagem
audiovisual, arte e cotidiano na escola

Maykon Rodrigues dos Anjos3

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

A pesquisa “Jovens Cineastas: montagem audiovisual, arte e cotidiano na
escola” explora a aproximação entre o cinema e a educação à dimensão da
realização como experiência artística. O autor Alain Bergala (2008) afirma que
é no ato do “fazer” onde reside a completa experiência do cinema na escola.

A educação, o cinema e o audiovisual se aproximam para compartilhar de suas
potencialidades no exercício de imaginar e fabular narrativas, oportunizando
modos de expressão e possibilidades de ver e interpretar o cotidiano através
das imagens. A escola se transforma, vista como lugar tradicional de ensino, ao
mesmo tempo que ocupa a condição de espaço privilegiado para o acesso
coletivo ao cinema (FRESQUET, 2013).

A pesquisa, portanto, se dedica às experimentações audiovisuais estudantis
focadas nos processos criativos e nas vivências cotidianas em contexto urbano
e escolar. Essas experiências oportunizadas pelo cinema e o audiovisual
mediam as relações com o cotidiano, estimulando a percepção de escolhas,
possibilidades e alimentam desejos (MARTINS, 2017).

Partindo dessa proposição, pretende-se inverter os modelos de produção
cinematográfica tradicionais, propondo a montagem audiovisual como o início
do processo criativo e não o término. O conceito de montagem no cinema,
segundo a definição do autor Jacques Aumont (1993), se estabelece como o
princípio que organiza e/ou agrupa os elementos visuais e sonoros do filme em
sua duração. À vista disso, uma vez que esta etapa da produção fílmica seja
antecipada, espera-se que possa contribuir, em sala de aula, para uma

3 Maykon Rodrigues dos Anjos é graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade
Estadual de Goiás, e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da
Universidade Federal de Goiás; Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Goiás - FAPEG. Contato: maykonrodrigues@discente.ufg.br.
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introdução à linguagem cinematográfica. Este “vocabulário” ou “gramática” do
cinema é considerado pelo autor Jean-Claude Carrière (2006) como uma
técnica aparentemente simples, mas, de incrível variedade.

Esta investigação recai sobre os desafios e as possibilidades do uso do
telefone celular, das contribuições às narrativas de cotidiano, vivências urbanas
e experimentações audiovisuais de estudantes em uma escola pública da
periferia, ao mesmo tempo que se observa o aprendizado com as experiências
audiovisuais em contexto de pandemia.

As atividades pedagógicas desenvolvem-se através da Disciplina Eletiva
Jovens Cineastas, no Centro de Ensino em Período Integral Nova Cidade
(CEPI Nova Cidade), na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. Pretende-se
produzir obras audiovisuais utilizando o telefone celular e as respectivas
exibições artísticas para a comunidade, no evento da Culminância das
Disciplinas Eletivas.

O presente projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás – FAPEG, se vincula à linha de pesquisa Educação, Arte e
Cultura Visual e seus estudos de experiências estéticas e visuais, seus
significados e interpretações em contextos educativos formais, não-formais e
informais, evidenciando a investigação de práticas culturais em contextos de
formação, aprendizagem e recepção de visualidades. Investigar novas práticas
educacionais em circunstância escolar da periferia urbana, com ênfase nas
experiências da estética cinematográfica e seus aprendizados intermediadas
pela montagem na construção de narrativas, subjetividades e cotidianos
ligados ao contexto escolar ou urbano, por meio das imagens, são formas
contemporâneas de diálogo e aproximação com o aluno e suas práticas
sociais, imaginárias e expressivas, assim como, em contribuição para o campo
de estudo da Arte e Cultura Visual.

Avalia-se o potencial de impacto na sociedade ao intermediar uma
aproximação acadêmica com uma instituição escolar de educação básica,
desenvolvendo o saber artístico-cultural e as suas contribuições na formação
humana em uma comunidade de periferia urbana. A produção de
conhecimento na pesquisa propõe abranger uma projeção local ao desenvolver
processos criativos e reprodutivos cinematográficos na escola, bem como
possa contribuir para os debates científicos na produção intelectual em
contextos formativos adversos.
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Imagens, acervos visuais e
ancestralidades: enlaces e

contribuições para o ensino de Artes
Visuais

Beatriz de Jesus Sousa4

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Leda Maria de Barros Guimarães

O presente estudo pretende refletir sobre o lugar das imagens na constituição
de significados a partir da investigação de acervos visuais familiares que
evocam pertencimentos a culturas ancestrais e participam do processo de
reconhecimento do sujeito nos seus agenciamentos e rememorações. Por meio
da análise de algumas imagens, este estudo propõe uma abordagem acerca
desses acervos, não constituídos formalmente, mas que participam do
cotidiano, significando vidas e modos de pertencimento culturais.

Pensando nesses acervos como lugares de memória e textos visuais, a
pesquisa se apoiará nos estudos de Cultura Visual, por meio dos
intercruzamentos de referências teóricas de diferentes áreas, como Arte,
Antropologia e História, pretendendo contribuir para a potencialização do
ensino de Artes Visuais. Nesse sentido, vale ressaltar que esta proposta
recebeu forte influência de estudos desenvolvidos anteriormente, quando, na
graduação, analisei as percepções de públicos que assistiram a um espetáculo
de dança criado a partir de manifestações culturais maranhenses, como a
Festa do Divino e o Bumba-meu-boi (SOUSA, 2003); por sua vez, na
especialização e no mestrado, tive a oportunidade de adensar o estudo sobre
arte, culturas populares e gênero, quando pesquisei mulheres artesãs que

4 Beatriz de Jesus Sousa é discente no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual
da Universidade Federal de Goiás (Doutorado – PPGACV/UFG) e docente do Colégio
Universitário da UFMA (COLUN/UFMA). Integra o Grupo de Pesquisa Cultura Visual e
Educação. Mestra em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Contato:
beatriz_jesus@discente.ufg.br.
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trabalham com a produção de renda de bilro na Raposa (SOUSA, 2006) e com
a rede de dormir em São Bento, no Maranhão (SOUSA, 2015).

Também merece destaque a importância das minhas práticas de pesquisa
desenvolvidas na Educação Básica, no Colégio Universitário da Universidade
Federal do Maranhão, através de projetos didáticos e de iniciação científica,
que me desafiaram a reorganizar a produção dos saberes em uma perspectiva
mais horizontal e freiriana (FREIRE, 1996). Sob esse viés, Guimarães (2020)
analisou a relação entre pesquisa e educação, demonstrando como o cotidiano
institucional pode sufocar tanto a criação poética e docente, quanto as práticas
autorais de pesquisa. Contudo, a despeito dos obstáculos enfrentados, a
autora explica que no interior dessa realidade a contemporaneidade busca
outras formas de existência para essa relação.

Portanto, esta pesquisa também apresenta um viés autobiográfico e emerge do
movimento entre pesquisa, educação básica e ensino de arte, com vistas a
propor novos olhares e práticas sobre esse campo, aproximando o universo
escolar do cotidiano, dos saberes populares e da cultura visual (RODRIGUES,
2017). Assim, o seu desenvolvimento contribuirá para a linha C do programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, pois o entendimento acerca do
potencial de acervos visuais em circunstâncias familiares poderá favorecer
aprendizagens e potencializar ações educativas no campo do ensino de Artes
Visuais, o que aproximará a discussão entre Educação, Arte e Cultura Visual.

O estudo desenvolvido poderá estimular o olhar sensível e a valorização de
curadorias locais, em espaços informais, com participação da comunidade, em
prol do reconhecimento e sistematização das suas práticas artísticas visuais.
Desse modo, a presente proposta dialoga com a área de Artes, conforme está
constituída no Documento de Área: 11/Artes (CAPES, 2019), pois propicia
estudos interdisciplinares relacionados a imagens, acervos, visualidades,
história, cultura visual, práticas educativas e artes visuais. Logo, sua
contribuição poderá trazer resultados de fundamental importância cultural,
social e artística.

Refletindo sobre essas questões, proponho uma estudo que crie espaços para
pensar sobre as imagens e a partir das imagens (SAMAIN, 2018), em uma
dilatação temporal que permita a emergência de memórias sobre saberes e
fazeres de outras épocas, relacionadas a marcadores identitários do presente e
do passado. À luz dos estudos de Mondzain (2015), vejo que essa
possibilidade pode ser situada na própria compreensão do surgimento do
espectador através do gesto criador da imagem. Afinal, parece haver um
diálogo silencioso em que olhar para a imagem criada é também o momento de
criação do sujeito que observa a si mesmo espelhado naquilo que é observado.
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Abaixo, trago uma imagem de objetos que integram o meu acervo pessoal e
que me estimulam a aprofundar essa análise:

Figura 1. Pano decorado com fuxicos, panela de cerâmica e fuso de madeira.
Fonte: Beatriz de Jesus Sousa (2020).

Ao analisar essa imagem sinto como se estivesse revendo a história das
mulheres da minha família, dos encontros étnicos que definiram a nossa cultura
e a minha formação enquanto pesquisadora. Um olhar atento me apresenta os
entrelaçamentos vividos entre etnia, gênero, classe e outros marcadores de
identidade que podem ser reconhecidos por meio das pessoas e de suas
experiências registradas nesses objetos de memória, guardados por
carregarem significados simbólicos e vínculos afetivos de uma época que
deixou suas marcas. Pedindo um minuto de atenção, parece-me que essa
imagem pode proporcionar um tempo fundamental para o entendimento de
processos vivenciados no passado e no presente.

Alloa (2015) chama atenção para a necessidade de se refletir sobre as
imagens, tentando penetrar o espaço de suspensão que elas criam. Ele
salienta que as imagens têm a capacidade de provocar, de estimular, de fazer
pensar. Elas exigem um tempo de reflexão e, por meio de sua materialidade,
provocam o olhar e criam o seu tempo de pensatividade. As imagens requerem
outra forma de pensar, despojada de certezas e aberta às experiências da
imaginação. Dessa forma, no tempo propiciado por essa imagem, vejo a época
das minhas avós, tias, mães e suas experiências de mulheres que, ao trabalhar
com as mãos, também se libertavam e participavam da manutenção dos seus
lares. Mulheres que costuravam, modelavam, teciam, cozinhavam. Mulheres
trabalhadoras, autônomas e com uma religiosidade forte, marcada por
influências indígenas, negras e brancas.

Por esse viés, a imagem citada também evoca silenciamentos e reafirmações
culturais ligadas a conhecimentos indígenas na Baixada Maranhense, mas que
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estão relacionados a contextos mais amplos. Mirzoeff (2016) aborda a relação
entre visualidades e poder a partir da perspectiva histórica. Ele salienta estar
“usando a frase o direito a olhar ao invés de uma forma baseada na liberdade
para insistir na [...] reivindicação de uma autonomia com base em um de seus
primeiros princípios: o direito à existência.” Portanto, a imagem me provoca em
relação a questões de visualidades dominantes, contra visualidades e relações
de poder. Penso em quantas vidas não são vistas porque sua existência tem
sido negada.5

Nesse sentido, Martins (2019) salienta a necessidade de estudos visuais
ancorados em percursos de investigação que se voltem para fora dos circuitos
dominantes. Seguindo essa linha, este trabalho dirige-se para pessoas que se
apropriaram de um conhecimento fundamental em relação à produção de
trabalhos manuais, mas que não estão nos espaços formais e oficiais do saber,
pois suas narrativas podem dizer muito sobre silenciamentos e afirmações
identitárias.

Por fim, Mitchell (2006) e Smith (2011) reforçam a importância de fazer cultura
visual, estudar os estudos visuais e apontar o valor de práticas pedagógicas
engajadas e voltadas para a formação de novos modos de ver, sentir e pensar,
que provoquem avanços no conhecimento e superem mitos representativos de
visões hegemônicas equivocadas. Ao dedicar atenção a acervos visuais
familiares e suas potencialidades, este estudo pretende contribuir para a
formação de um olhar e de uma escuta mais sensíveis à diversidade das
produções visuais populares.
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O que as mulheres fizeram na
Bauhaus?

Tainá Guimarães Coelho6

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Leda Maria de Barros Guimarães

A pergunta presente no título deriva do projeto de mestrado em curso chamado
“A EDUCAÇÃO PELO OFÍCIO: experiências das mulheres na Bauhaus”
proposto na seleção de 2020 para a linha C do PPG em Arte e Cultura Visual
da FAV-UFG. A proposta inicial pretendia investigar os cursos da Bauhaus
ministrados por mulheres e as implicações das presenças das mesmas, na
conhecida Escola que marca uma revolução de ensino no período de 1919 a
1933.

O vínculo com a Linha de Pesquisa, está no propósito de investigar aspectos
dos processos de ensino artesanais conduzido por mulheres da Bauhaus (1919
- 1933). Esse recorte conecta-se com pesquisas que vêm sendo realizadas no
PPGACV, em especial pela profa. Leda Guimarães, que tem investigado a
produção de mulheres artesãs e os processos de ensino aprendizagem
relativos a essa produção. (GUIMARÃES, 2018). O vínculo com o PPG de Arte
e Cultura Visual pode ser apontado tanto pelo tema que desaloja a centralidade
da arte hegemônica como pelas questões críticas sobre a invisibilidade das
mulheres da escola. As questões de gênero, de identidade docente das
professoras/artistas/artesãs estarão em embate no viés crítico da educação
para a cultura visual.

As conexões da proposta de mestrado com a especificidade da Linha C foram
ficando mais claras devido em especial ao estágio docente desenvolvido na
disciplina: Arte e Cultura Popular ministrada na graduação por minha
orientadora no curso de Licenciatura em Artes Visuais. Nesta disciplina as
discussões sobre a necessidade de desnaturalizar as conhecidas divisões
entre arte, artesanato e, entender os ofícios como base de um complexo

6 Formada em Design pela PUC – Goiás, mestranda em Arte e cultura visual pela UFG. Atua
como artista visual.

21



conjunto de saberes geralmente ausentes das discussões sobre ensino
aprendizagem das artes na universidade (Guimaraes, anotações aula 2020).

Por outro lado, investigar sobre aspectos didáticos metodológicos das aulas de
artesanato dentro da Bauhaus coloca em pauta a característica da criticidade
dos estudos da Cultura Visual, quando questiona invisibilidade históricas,
culturais, pedagógicas desalojando posições de sujeitos e lugares de fala
determinados por questões de poder, dentre eles, o machismo estrutural das
sociedades ocidentais.

Quando tive a oportunidade de visitar a Escola, nos anos de 2012 e 2019, me
chamou muito a atenção as fotografias das mulheres que frequentaram a
Bauhaus, porém quase nunca ouvimos falar sobre elas. Durante toda a minha
graduação estudamos os princípios e metodologias da Bauhaus, mas sempre
citando os mostres, já conhecidos e consagrados. Quem foram? Para onde
foram? O que fizeram? Com o que contribuíram? Essas foram algumas
perguntas que ficaram marcadas durante essa visita.

Figura 1. Tapeçaria de Gunta Stölzl
Fonte: https://www.textileartist.org/textile-artist-gunta-stolzl-1897-1983/

Com o passar do tempo e mesmo durante o percurso da pesquisa para essa
dissertação fui descobrindo que essas mulheres tiveram uma contribuição
enorme para a formação do que chamamos hoje de Design Industrial, Design
Têxtil e conseguiram transportar para o tecido uma nova forma de expressão
de arte. Essas mulheres desenvolveram uma metodologia de ensino, com
experiência em cor, tecido, trama, misturando o artesanal e o industrial, e todo
esse material foi publicado. Mas o que foi feito com essas publicações? Onde
essa metodologia foi usada? Esses ensinamentos ainda estão presentes?
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Essas são algumas das perguntas que essa pesquisa pretende investigar e
trazer de volta os saberes, ensinamentos e a história dessas mulheres
artistas-professoras-artesãs. A título de contribuição com a área, é possível
projetar desdobramentos da pesquisa que procure mapear reflexos dessas
metodologias no contexto do ensino de arte no Brasil, em especial, nos cursos
de artes visuais (bacharelado e licenciatura) em diversas universidades
brasileiras.
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Corpo, memória e cidade: construindo
narrativas na relação com o urbano

Pedro Simon G. Araújo7

Orientador: Prof. Dr. Raimundo Martins
Coorientador: Prof. Dr. Odailso Berté

Esta pesquisa tem como motivação inicial inquietações artístico-afetivas
suscitadas pelo processo criativo da coreógrafa e bailarina Pina Bausch,
experiência que vivi na Alemanha em 2014. A ação de percorrer o espaço
urbano de Wuppertal, cidade personagem das criações de Bausch, propiciou
meu encontro com uma cidade que, simbolicamente, representa muito mais
que muros, ruas, praças, instituições e vielas por estar caracterizada como
espaço de trocas e afetos na área da dança. Em seus processos de criação
através da dança, os bailarinos exploravam/experimentavam subjetividades e
memórias inscritas em seus corpos como resultado de atravessamentos da
cidade enquanto espaço público, privado e locus de processos culturais. A
partir dessas experiências e vivências cresceram as inquietações que
proponho nesta investigação diante de uma tomada de consciência da potência
dos espaços e suas reconfigurações como interface de percepções do corpo
enquanto constructo bio-sociocultural.

Na qualidade de professor, artista e pesquisador, busquei no campo da cultura
visual, aliado a práticas educativas e processos de mediação, suporte para o
desenvolvimento desta pesquisa que tem como questão inicial: como,
enquanto corpos, somos afetados por imagens e espaços das cidades?
Destaco, nessas inquietações, a relação entre corpos, imagem, memória e
cidade, tendo como pano de fundo processos educativos e uma perspectiva
crítica no ensino de artes.

O campo transdisciplinar da cultura visual, ao aprofundar a investigação sobre
as imagens e sua relação com sujeitos, incita novas visões estéticas e
culturais, abrindo espaço para uma abordagem crítica. Tratar imagens e

7 Doutorando do PPGACV/UFG, bolsista Fapeg, participante do grupo de pesquisa Arte,
Cultura Visual e Pedagogias Culturais: Concepções, enfoques e problemáticas. Mestre em Arte
e Cultura Visual pelo PPGACV/UFG. araujops3@gmail.com
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visualidades de modo crítico e reflexivo é estratégia que contribui para ampliar,
aprofundar experiências e produzir conhecimento em um processo de
empoderamento dos sujeitos. Nesse contexto, imagens e visualidades
propiciam uma compreensão crítica da interação entre processos identitários e
experiências vividas, que favorecem uma relação dialógica entre imagens,
corpos, cidade e narrativas. Através do corpo experimentamos e percebemos o
universo que nos cerca em um processo contínuo de mútua afetação e
codeterminação. Esse processo nos mantém em estado de permeabilidade e
provisoriedade, predispostos ou, talvez, vulneráveis ao entorno com o qual nos
relacionamos e por meio do qual acessamos informações que nos influenciam
e constituem. Minha pesquisa contribui para a linha de Educação, Arte e
Cultura Visual pelas pontes estabelecidas com outras ênfases das artes,
colocando em uma relação dialógica, cultura visual, dança, imagens e corpo,
todos permeados por discussões voltadas à uma perspectiva crítica das
práticas pedagógicas no ensino de artes e que privilegiam o corpo em sua
integralidade.

Nesta investigação, pretendo examinar questões referentes ao corpo como
interface de apreensão do mundo, configurando uma forma de resistência a
abordagens positivistas que ainda hoje persistem em currículos, práticas
pedagógicas e experiências educacionais em espaços formais e não formais
de ensino. Práticas de inibição e privação do corpo marcaram a minha trajetória
e experiências vividas como aluno ao longo da formação básica. A privação de
liberdades individuais, especificamente aquelas relacionadas ao corpo, de
acordo com Foucault (1975), impede que os processos de formação nos
acolham por inteiro e, de maneira arbitrária, vigia, pune e restringe. Diante
desses argumentos, vejo o corpo como recipiente e expressão de expectativas
que incluem dores, amores, tristezas e desejos, como interface de mundos
plurais que configuram subjetividades e individualidades, indispensáveis à
formação de sujeitos críticos nos espaços de ensino.

Duas vias da minha trajetória de vida se entrecruzam nesse percurso
investigativo perpassando as cidades de Goiânia e do Rio de Janeiro. Uma
artística e outra pessoal, reconstituídas, mesmo que parcialmente, via
abordagem autobiográfica. Enquanto indivíduo em formação, frequentei
espaços de ensino nos quais os corpos eram privados das suas possibilidades
de expressão. Éramos apenas corpos depositários de uma razão cartesiana,
ou seja, “corpos dóceis”. A privação de necessidades de expressão e desejos
tornavam o corpo um lugar proibido, inacessibilidade que se estendia às
disciplinas de arte.

Pela via artística fui conduzido a espaços de formação, por vezes não formais –
cursos, workshops, experiências em grupos de teatro e dança – que,
gradativamente, sinalizaram a possibilidade de perscrutar ideias e
experimentos em relação ao corpo por meio do movimento, de gestos e ações
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ligadas a dança, abrindo caminho para uma aproximação das minhas
subjetividades, afetos e memórias.

A pesquisa de campo teve como ponto de partida o convite a estudantes do
curso de Licenciatura em Dança do Instituto Federal de Goiás (IFG), Campus
Aparecida de Goiânia, a participarem de uma experiência pedagógico-afetiva
que teve início em março de 2019 e contou com a participação de quatro
alunas e três alunos, que se inscreveram por meio de cartas de intenção.

O IFG foi a instituição escolhida para a realização da pesquisa de campo
devido a parceria com o curso de Licenciatura em Dança durante a minha
realização do mestrado, integrando o Projeto de Incubadora Artística (PIA) que
é desenvolvido a cada semestre. A escolha da abordagem
narrativa-autobiográfica utilizada nesta investigação, atende a um critério de
dialogicidade que possibilita trânsitos teóricos e empíricos com os campos de
conhecimento da dança, dos estudos do corpo e da performance. Os encontros
semanais realizados durante um período de quatro meses se revelaram um
espaço de acolhimento para a realização de experiências individuais e em
grupo cujo objetivo era ajudar a compreender como memórias pessoais e suas
relações com a cidade se inscrevem e impactam o corpo. Exercícios de gesto e
movimento bem como as narrativas visuais e textuais criadas pelos sujeitos da
pesquisa criaram trânsitos, possibilidades de rememorar situações, momentos
e episódios vividos no decorrer de suas trajetórias de vida, revisitando, mesmo
que parcialmente e momentaneamente, percepções sobre as relações
cidade-corpo. O trabalho de campo teve como desfecho a realização de
performances individuais e coletivas nas cidades de Goiânia e Aparecida de
Goiânia. Penso que a pesquisa contribui para o campo das artes e da cultura
visual, uma vez que tratar imagens e visualidades de modo crítico e reflexivo é
estratégia que contribui para ampliar e aprofundar experiências e produzir
conhecimento em um processo de empoderamento dos sujeitos.

A interdisciplinaridade, a ampliação das linguagens e as reflexões teóricas,
críticas e poéticas da pesquisa dialogam com a área de Artes (CAPES), uma
vez que juntamente com futuros licenciados em dança, promove avanço nas
fronteiras do saber acadêmico artístico-cultural ao integrar o espaço da sala de
aula, aos espaços da cidade, aos espaços do corpo, e incitar novas formas de
pensar o processo de ensino e aprendizagem. Busco despertar a atenção para
a formação de sujeitos críticos nos espaços formais e não formais de ensino e
para tanto, sujeitos conscientes do seu papel de transformação na sociedade,
uma sociedade fechada à configuração das individualidades, subjetividades e
corpos dos sujeitos. Práticas de inibição e privação do corpo marcam a vida,
trajetória e experiências de diversos alunos e alunas ao longo da formação
básica, o que busco problematizar em alguma escala na minha pesquisa.
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Feminismo,  jogos educacionais e
gamificação: introduzindo um novo

olhar a partir dos feminismos na
escola por meio do universo dos jogos

Juliana Barbosa e Queiroz8

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva

A presente pesquisa coloca o universo dos jogos em foco para entender
práticas de ensino que estabeleçam relações entre o processo de ensinar e
aprender de forma crítica, nesse caso, com ênfase nas questões de gênero. O
projeto que está sendo proposto irá trabalhar com o conteúdo de violência de
gênero. Essa é uma realidade presente na vida de uma parcela significativa de
estudantes da educação básica e representa um tabu no rol dos assuntos a
serem tratados em sala de aula. Para assim, responder a problemática de
como podemos conscientizar estudantes da educação básica sobre a violência
de gênero? A linha C trabalha com o objetivo de criar práticas educativas e de
processos de mediação em arte e cultura visual em contextos variados da
educação em âmbitos formal, não formal e informal. Portanto, está sendo
projetado um produto educacional com base em aspectos da cultura juvenil
atentando para as estruturas da linguagem dos próprios games. O
Empoderada traz mistério e mostrará aos estudantes, por meio de várias
heroínas feministas, os tipos de violências de gênero bem como os motivos
que podem ser usados para os agressores fundamentarem este crime. (Sim, a
violência de gênero é um crime!). Empoderada é, assim, um jogo de tabuleiro
em que a jogadora ou o jogador fará o papel de um detetive, interagindo com
as pistas, locais e tendo que traçar estratégias junto ao coletivo para solucionar

8 Especialista em Gestão Pública pela FAEL, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em
Arte e Cultura Visual UFG, Membro do Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação,
Graduada em Design de Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica de GO – PUC GO
– Departamento de Arquitetura e Design. Servidora Pública atuante na área de Direção de Arte
dos departamentos PROEC e SECOM UFG. juqueiroz@ufg.br
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o mistério e vencer o game. Portanto, está sendo proposto um produto
educacional que visa aproximar os estudantes ao ensino das artes visuais
abordando o tema feminismo aplicando o jogo intitulado Empoderadas e, dessa
maneira, utilizar a ludicidade como processo pedagógico. Assim, utilizando a
linguagem dos games poderemos levar meninas e meninos a entenderem o
quanto o sexismo é nocivo à sociedade. E desse modo, no futuro ser criada
uma sociedade em que a violência de gênero seja diminuída. É nessa
perspectiva que a presente pesquisa coloca o universo dos games em foco
para entender práticas de ensino que estabeleçam relações entre o processo
de ensinar e aprender de forma crítica, nesse caso, com ênfase nas questões
de gênero. Na atualidade, é comum observar professores pontuarem a falta de
interesse dos estudantes na aprendizagem escolar. Em contrapartida, a
juventude está cada vez mais imersa na realidade virtual, especialmente na
dos jogos, apostando nas possibilidades motivacionais que eles podem ter em
contextos educacionais. Certamente essa ideia não é nova, já que a proposta
de incluir jogos no ensino foi apontada por Jean-Jacques Rousseau, no século
XVIII “[...] por meio de jogos, a criança realiza com vontade aquilo que não
gostaria de realizar se fosse forçada.”(PETRY, 2019, p. 45). Esse assunto tem
sido debatido ao longo dos séculos: anteriormente, pelo filósofo Immanuel
Kant e, também, atualmente, pelos pesquisadores Fletcher, Wind, Watter,
Shedden, Green, Bavelier dentre outros.

Estando no campo dos jogos educacionais, é necessário estabelecer a
diferença entre estes, a gamification e os jogos comerciais. Os primeiros não
são considerados atos voluntários, portanto o maior desafio de quem deseja
criar um jogo dessa natureza é gerar interesse nos usuários. Segundo (ALVES,
2015), o jogo é uma atividade voluntária que realizamos porque temos vontade,
porém, quando os games são transportados para o ambiente de aprendizagem,
essa atividade voluntária pode ser perdida. Desse modo, a problemática
enfrentada é: como construir um jogo educacional com características de um
game de entretenimento trabalhado didaticamente?

Ao construir um jogo educacional, o intuito é o de que o conteúdo chegue aos
estudantes e de que estes sintam vontade de aprender aquilo que está sendo
ensinado. Apesar de o assunto ser antigo, a linguagem dos games é
relativamente nova. A expectativa é a de que, ao utilizarem uma linguagem
divertida, os professores possam estabelecer uma relação entre o estudante e
a construção dos seus saberes em pleno aprendizado. Dentre as muitas
possibilidades de inserção de jogos no cotidiano de aprendizagens está o fato
de que sua linguagem pode ser usada para tratar de assuntos sérios e
necessários, tais como racismo, desigualdades sociais, questões ambientais e
as diversas formas de violência presentes em nossa sociedade.

O projeto que está sendo proposto irá trabalhar com o conteúdo de violência de
gênero. E como já foi mencionado, essa é uma realidade presente na vida de
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uma parcela significativa de estudantes da educação básica, além disso,
representa um tabu no rol dos assuntos a serem tratados em sala de aula. A
violência de gênero é vivenciada em todos os lugares e nas mais diversas
situações: no trabalho, na escola, em casa ou em outros locais de convivência
da juventude, estando invisíveis no contexto da escola, que também pode ser
ela mesma, palco de mais violência por parte de seus atores. Acredita-se,
portanto, que o game, por ser popular na cultura juvenil, possa auxiliar a escola
a enfrentar essa realidade e, para além dela, possa ser um meio que promova
reflexão no ato de jogar. O objetivo do jogo é aproximar os estudantes ao
ensino das artes visuais abordando o tema feminismo aplicando o jogo
Empoderadas e, dessa maneira, utilizar a ludicidade como processo
pedagógico.

Segundo (BANDEIRA, 2019), devem ser elaboradas políticas públicas
consistentes que desconstruam a ideia de violência de gênero presente na
sociedade: “[...] a hegemonia do poder masculino, que permeia as relações
entre homens e mulheres” (BANDEIRA, 2019, p. 300), que, por sua vez,
provoca uma imagem de submissão feminina baseada na classificação de
gênero. Portanto, conectar essas questões às questões educacionais pode
contribuir como parte dessas políticas contra a violência de gênero:
desenvolver esse produto educacional para auxiliar a aplicação de estratégias
junto aos educadores da educação básica. Como exemplo, cita-se a
experiência de Geane Senra, formada em artes visuais, compartilhada em
entrevista ao Canal Futura. Segundo ela, um projeto de saúde pode ser
transmitido com linguagem artística, isto é, grafite, funk ou rap. Ela afirma que é
importante “[...] o aluno entender seus interesses e oferecer oportunidades.”
(ALMEIDA, 2018) Assim, a arte constitui-se num caminho viável para a
autonomia dos sujeitos, pois carrega diversas formas de expressões. Se o
estudante domina uma manifestação, ele pode, segundo ela, ser um
multiplicador desse conhecimento com os demais colegas e professores. Essas
questões ainda serão problematizadas no decorrer da investigação. Ainda
considerando a experiência citada, no ano de 2017, a educadora promoveu um
projeto chamado “Lugar de mulher é onde ela quiser", que foi finalista do
prêmio “Desafios criativos da escola 2017”. Nesse projeto, estudantes
realizaram várias ações ligadas a questões de gênero, feminismo, assédio e
violência contra a mulher. O resultado foi a criação de um funk por parte de um
estudante em colaboração com toda a turma. O funk foi postado no Facebook e
viralizou. Vê-se, assim, a potência do uso desses recursos e mídias para além
dos muros da escola.

No ano de 2020, no Brasil, segundo (ABDALA, 2021), cinco estados brasileiros
- São Paulo, Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro e Ceará - mataram 449
mulheres simplesmente por serem mulheres. Desde março de 2015, entrou em
vigor no Brasil a lei do feminicídio (Lei 13.104/15) – que é o assassinato de
mulheres cometido em função de a vítima ser do gênero feminino. Desde
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então, os casos dessa violência são notificados, porém precisa haver maior
conscientização da população para entender que a responsabilidade é do
agressor e não da mulher. Outro número alarmante apresentado também por
(ABDALA, 2021) é que no espaço de tempo entre o decorrer de 2020 e início
de 2021 “[...] foram registrados 1.823 casos de violência contra a mulher [...], o
que dá uma média de cinco casos por dia. Em 58% dos casos de feminicídio e
em 66% dos casos de agressão, os responsáveis eram os companheiros das
vítimas.” (ABDALA, 2021) Entende-se, também, que muitos casos são
subnotificados, portanto esses números podem ser ainda maiores. Desse
modo, a conscientização de jovens acerca do que é a violência de gênero é
importante tanto para combater as ocorrências e entender a necessidade das
notificações quanto para estancar esse problema humano, social, cultural.

No Brasil, a violência não para. Em 2016 uma adolescente de 16 anos foi
dopada e estuprada por 33 homens, que filmaram e postaram na internet a
imagem da cena de violência. Segundo (SILVA, 2019), “[...] a frase ‘quando
acordei tinham 33 caras em cima de mim’ – afirmação da vítima em
depoimento à polícia – tornou-se marcador de diversos protestos como a
‘Marcha das Vadias’ daquele ano” (SILVA, 2019, p. 28). Os números não param
por aí: “[...] o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio; a média
é de 13 mortes por dia; o dado está de acordo com o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH)”(SILVA, 2019, p. 59) A
violência de gênero é abordada e articulada por grupos de diversas formas
buscando conscientizar os sujeitos da gravidade do problema do quão nocivo
este é para a sociedade. Hoje diversos grupos usam a internet para esclarecer
o máximo de pessoas possível. Segundo (SILVA, 2019), “[...] em 2015, a
hashtag #MeuPrimeiroAssédio movimentou a internet no Brasil inteiro e reuniu
muitíssimos relatos angustiantes de diversas mulheres que mostram que o
primeiro assédio aconteceu geralmente quando elas nem eram adolescentes
ainda. Outra campanha desse tipo foi a #MeuAmigoSecreto, que visou expor
atitudes machistas de colegas e conhecidos através de “indiretas” no Twitter e
Facebook.

Pontuada essa justificativa, surge a pergunta da pesquisa: como podemos
conscientizar estudantes da educação básica sobre a violência de gênero?
Segundo (MATTAR, 2010), esses sujeitos atualmente aprendem de formas
diferentes, portanto precisamos considerar esses múltiplos estilos de
aprendizagem. Apresenta-se, portanto, o processo de construção do jogo
educacional Empoderadas que está em fase de planejamento e pré-produção.
Esse jogo está sendo projetado com base em aspectos da cultura juvenil
atentando para as estruturas da linguagem dos próprios games. Assim
aponta-se o jogo Empoderadas, que está sendo proposto como produto
educacional utilizando ludicidade no processo pedagógico para abordar um
tema fundamental para o ensino de artes visuais: o feminismo. A ideia de
utilizar game para disseminar o feminismo vem do pensamento de (HOOKS,
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2020), que afirma o fato de que muitos são desinformados pela “mídia de
massa patriarcal”, acreditando que o feminismo se trata de um movimento de
mulheres em busca de serem superiores aos homens. Por isso, a autora
defende que as políticas e o pensamento feminista devem ser disseminados
para uma multidão de pessoas de várias classes sociais, gêneros e idades e
em vários formatos diferentes. Assim, utilizar a linguagem dos games pode
levar meninas e meninos a entenderem o quanto o sexismo é nocivo à
sociedade.
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As memórias dos esquecimentos pelos
retratos em Mayas Mnemosine - da

infância à fase adulta: visualidades,
potência e transexualidade na

construção de identidade de gênero –
um estudo em cultura visual

Márcia Santana Soares9

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva

A pesquisa tem como objeto imagens de mulheres transexuais (militante,
ativista e artista) e visa problematizar a formação da identidade de gênero, a
representação social, a potencialização, o transfeminismo e a pedagogia
decolonial nos estudos da Cultura Visual, apresentando a visualidade do
discurso hegemônico em torno da sexualidade e a resistência de cada uma
dessas mulheres entrevistadas através da imagens e narrativas, com o intuito
de discutir a contravisualidade.

O estudo da cultura visual é marcado pela interdisciplinaridade, abrangendo
uma interface da visualidade, enquanto processo social e cultural
contemporâneos. Valendo-me de Mirzoef (2016) reivindico o direito a olhar
discutindo o processo de emancipação dos sujeitos da pesquisa. Pretendo

9 Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1993); Especialista em
Direito Penal pela Universidade Federal de Goiás (1998); Mestre em Direito Agrário pela
Universidade Federal de Goiás(1999); advogada; doutoranda em Arte e Cultura Visual –
PPGACV/UFG; professora na Universidade Federal de Goiás (Campus da Cidade de
Goiás).Atualmente desenvolve pesquisa sobre cultura visual, gênero, identidade,
representação social e sexualidade. Contato: marcia.soares@ufg.br
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analisar o seu processo de transformação e apresentar a visualidade imposta
pela sociedade em torno da formação de sua identidade.

A perspectiva de discussão é em torno da representação social, a performance,
que o sujeito exerce na sua vida cotidiana e irá identificar o corpo cultural, sem
se ater à referência biológica. A sua identidade de gênero será construída,
através da forma pela qual se identifica no grupo social. Assim, alguns
questionamentos são propostos: como a representação social articula com a
identidade de gênero? Diante de tais visualidades, como se percebe o
rompimento do discurso heteronormativo? De que forma o exercício do gênero
com o qual se identifica repercutiu em sua vida social, política, afetiva e como o
processo educacional libertador repercutiu em sua vida?

Na construção do feminino e masculino há disputas de poder, que reforça o
discurso da heteronormatividade e da questão binária (homem/mulher), sendo
que outras categorias identitárias estão presentes no meio social e reivindicam
um direito de serem visualizadas. Um olhar sobre a transexualidade amparado
na teoria queer rompe com a lógica binária acerca da sexualidade recusando o
que a sociedade, a cultura, a linguagem visam incutir sobre a superfície dos
sujeitos. Tal recusa explica-se pela filosofia foucaultiana, como uma forma de
enfrentamento e recusa ao discurso normatizador de condutas. A discussão a
respeito do gênero e identidade pretende esclarecer como ocorre essa
construção, ou se é algo inato, natural ao ser humano. A identidade gênero
adquire sentido por meio de símbolos, signos que a represente e depende de
uma outra identidade adversa daquela que você a exerce. A identidade é
pautada pela diferença (HALL, 2006). A vestimenta, maquiagem,
comportamento são significantes das diferenças da identidade de gênero
masculino e feminino.

As teias de poder presentes na sociedade alimentam as desigualdades, a
hierarquia, as diferenças. Quando a sociedade dita a heteronormatividade
como padrão de conduta, gays, lésbicas, transexuais, assexuais, intergêneros
são vistos como sujeitos que se desviam da norma heterossexual, sofrendo,
assim, a discriminação. O grupo social que atende os quesitos de gênero,
sexualidade, raça, religião, classe social (homem branco, heterossexual, cristão
e classe média) toma para si o direito de representação, impondo um padrão a
ser seguido. De outro lado, aquelas pessoas que não se adequam ao padrão
difundido por esse discurso discutem, contestam essa hegemonia e
‘normalidade’. Ser heterossexual é visto como normal, natural. Percebe-se,
dessa forma, que a identidade perpassa também uma questão política e não só
cultural, histórica (LOURO, 2000).

A contribuição da pesquisa para linha “C” do Programa de Pós-Graduação em
Arte e Cultura Visual diz respeito à possibilidade de agregar e produzir
conhecimentos através da interdisciplinaridade que o tema exige, observar
como o processo educativo (formal e informal) produz efeitos nos corpos, nos
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comportamentos e relações sociais e se legitima e/ou propõe questionamentos
em torno da relação de poder e da construção de identidades e como produto
final da análise de conceitos apresentados, um projeto de formação para
professores de artes do ensino médio, para que possam discutir a diversidade,
sexualidade, empoderamento, preconceito através dos retratos do acervo
pessoal de mulheres transexuais e perceber como pode tais imagens educar
os olhares, os corpos, e trazer o significado cultural, social dos sujeitos
envolvidos, mediando as imagens e a Cultura Visual.

A teoria educacional de Paulo Freire visa emancipar aqueles que são
oprimidos num processo de desumanização imposto pelo sistema capitalista
(FREIRE, 1987). Assim, é importante questionar como o processo educativo
(formal e informal) legitima e/ou propõe questionamentos em torno da
relação de poder e a construção de identidades? Como as visualidades
presentes nos registros imagéticos analisados são capazes de suscitar esse
movimento de transformação do corpo e da sexualidade e como produzem
efeitos nos olhares, nos corpos, nos comportamentos diante da experiência
transexual?

Tal projeto está amparado nos princípios da pedagogia freireana, como o
diálogo, a autonomia dos sujeitos, o desenvolvimento da criatividade, o
respeito às diferenças e aos saberes em que o ensino participativo, a escuta
e o respeito ao dizer e ao conhecimento do outro serão trabalhados na
implementação do mesmo; bem como questionar a construção social das
diferenças e seus efeitos sociais, na perspectiva da interculturalidade crítica
proposta por Catherine Walsh, numa perspectiva da pedagogia decolonial,
em que a autora se vale de Paulo Freire e Frantz Fanon, seja nas práticas
pedagógicas e problema colonial, impulsionando a luta descolonial e
libertadora, emancipadora, num processo de desfazimento de categorias
identitárias.

Dessa forma, a contribuição da pesquisa para a sociedade e no ensino de
artes é desenvolver o pensamento crítico diante das questões apresentadas
e envolver os alunos em dinâmicas de grupo e produção artística que
possibilitem questionar a colonialidade de gênero, compreender a construção
social das diferenças e a visibilidade dos dispositivos de poder. Trata-se de
um processo de educação dos sentidos.

A metodologia empregada busca o sentido das representações visuais, com
aparato teórico na cultura visual, sociologia e filosofia, além dos registros
imagéticos dos sujeitos de pesquisa. A imagem expressa, nessa análise de
discussão, a própria representação da identidade do sujeito da imagem.
Busca-se, através dessa metodologia, atingir o sentido da imagem, para
além da imagem, buscando um posicionamento crítico a respeito do seu
conteúdo, num processo de decodificação de seus signos.

35



REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo Reglus Neves. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1987.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11.ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2006.

LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da Sexualidade. Disponível em:
<https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2015/07/01/pedagogias-da-sexualidade-gu
acira- lopes-louro/>. Acesso em: 14 ago.2020.

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. ETD – Educ. Temat. Digit. Campinas, SP v.18
n.4 p. 745-768 out./dez.2016, ISSN 1676-2592, DOI:
http://dx.doi.org/10.20396/etd.v18i4.8646472

ADAMS, Telmi. WALSH, Catherine (Ed.). Pedagogías decoloniales: prácticas
insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I. Quito, Ecuador: Ediciones
Abya-Yala, 2013. 553 p.In: Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 10, n. 2, p. 585-590,
jul./dez. 2015. DOI:10.5212/PraxEduc.v.10i2.0015 Disponível em:
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa ; Acesso em 12 de out. de
2021.

36

https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2015/07/01/pedagogias-da-sexualidade-guacira-lopes-louro/
https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2015/07/01/pedagogias-da-sexualidade-guacira-lopes-louro/
https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2015/07/01/pedagogias-da-sexualidade-guacira-lopes-louro/


Audiovisual e educação: base teórica e
proposta metodológica

Renato Naves Prado10

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

O projeto “Audiovisual e Educação: base teórica e proposta metodológica” visa
construir uma tese de doutorado cujo objetivo central é discutir e desenvolver
metodologias para uso da linguagem audiovisual como estratégia didática para
quaisquer áreas do conhecimento. A definição de bases teóricas educacionais
que orientam a relação entre audiovisual e educação é um ponto central para o
desenvolvimento de tais metodologias. A pesquisa propõe a capacitação de um
grupo de docentes como parte da pesquisa de campo e do processo que
almeja construir um catálogo de dispositivos audiovisuais educacionais que já
tenham uma trajetória reflexiva e crítica. A criação dos dispositivos audiovisuais
didáticos se dará a partir do estudo de cinema documentário, por sua
similaridade com o processo de pesquisa científica, e da experiência de
aplicação pelo grupo docente.

Discutir a utilização da linguagem audiovisual na educação é, antes de uma
abordagem instrumental, discutir os princípios que regem a relação de
aprendizagem no ambiente educativo. Adotar a linguagem audiovisual como
estratégia didática deve ser um processo consciente em relação aos princípios
educativos e pedagógicos, sob o risco de se contribuir para um tipo de
educação acrítica e que não objetive a emancipação intelectual.

O conceito de educação bancária (Freire, 2011) contribui para a diferenciação
entre propostas educacionais que visam a emancipação e conscientização dos
seres e outras que induzem um tipo de transmissão de informações mais ou
menos robotizadas que devem ser memorizadas e averiguadas através de
testes padronizados de memória. Nesse sentido, definir as bases teóricas, no
nosso caso, a educação profissional e tecnológica dos institutos federais de

10 Doutorando em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Mestre em
Comunicação, Arte e Cultura, Especialista em Educação a Distância e Graduado em Fotografia
e Imagem. Docente de Audiovisual no Instituto Federal de Goiás (IFG).
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educação, ciência e tecnologia, é essencial para a compreensão das propostas
didáticas que serão desenvolvidas, observando sempre os princípios
educativos, pedagógicos e didáticos.

A tendência de utilização da linguagem audiovisual como veículo que transmite
e padroniza a educação é verificável em diversos momentos da história
mundial, tendo o Brasil seus exemplos particulares através, principalmente, da
história do Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), de iniciativas
educativas por rádio e televisão e, por fim, da inserção do cinema nas escolas
através da Lei 13.006 de 2014. De modo que é impossível ignorar tal contexto
histórico para discutir o uso de audiovisual na escola.

Trabalhar diretamente com docentes na pesquisa de campo é próprio de uma
proposta que se insere na linha de pesquisa de Educação, Arte e Cultura
Visual dentro do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da
Universidade Federal de Goiás. A mediação educacional a partir do uso da
linguagem audiovisual, uma linguagem cujo desenvolvimento está intimamente
atrelada à história artística do cinema e cujos desdobramentos são inerentes
ao desenvolvimento da cultura visual dos séculos XX e XXI, tanto por sua
natureza de sintetizar diferentes linguagens, quanto pela opulência de sua
presença no corpus social, é algo que não se resume à docência da área de
artes, embora tais docentes possam contribuir para a formação pedagógica de
colegas de profissão.

Propor o uso da linguagem audiovisual como estratégia didática passível de
utilização por quaisquer áreas do conhecimento implica, portanto, ir além da
mera instrumentalização técnica para uso de câmeras, microfones e softwares
de edição de imagens e sons. É preciso contextualizar questões próprias dos
estudos da cultura visual, das visualidades e do impacto que a relação com as
imagens em quotidianos hipermidiáticos provocam na vida. Optar por direcionar
os esforços para a atuação docente é compreender esta função como
estratégica e multiplicadora dentro do sistema educacional escolar.

O estudo das metodologias de cinema documentário será o princípio para a
criação das propostas didáticas. A escolha é baseada na experiência
profissional com cinema documentário que antecedeu minha prática docente e
no desenvolvimento desta nos cursos de audiovisual do Instituto Federal de
Goiás, um de nível médio e técnico e outro de nível superior. As etapas para se
fazer cinema documentário são muito similares às etapas de pesquisa
acadêmica. Elege-se um tema, uma abordagem, um tipo de exploração de
campo para construir uma síntese final na montagem. A diferença maior está
no tipo de articulação da linguagem do produto final, escrito na academia e
audiovisual no cinema. Ainda assim, realizar um material audiovisual pode ser
uma grande fonte de aprendizado.
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É inútil para o sistema escolar discutir ou tentar hierarquizar diferentes tipos de
linguagens. Afinal, não precisa haver competição onde pode haver cooperação
e interação. Não por acaso os princípios educativos precisam ser sempre
relembrados, já que o objetivo maior do sistema escolar de educação
fundamental é a aprendizagem discente, o aprender a aprender, e não a
especialização em certas linguagens.

Partir do estudo de cinema documentário para criar dispositivos didáticos não
significa que os dispositivos se resumirão a criar documentários
cinematográficos. Pelo contrário, esta proposta de tese quer dialogar e ampliar
os estudos contemporâneos de cinema e educação que apontam caminhos
didáticos interessantes, mas que têm o objetivo de produzir cinema. A
centenária linguagem cinematográfica pode ser tão potente quanto intimidadora
para docentes que queiram utilizar a linguagem audiovisual, mas que não
estudaram cinema. Além disso, a orientação artística do cinema interfere
diretamente nas decisões de montagem (edição), colocando a estética artística
como prioridade.

Criar propostas inspiradas no cinema, mas que possibilitem resultados não
cinematográficos é um esforço para que a potencialidade didático-pedagógica
da linguagem audiovisual não se restrinja a uma de sua infinidade de formas. O
mundo consome e produz audiovisual como nunca e apenas uma fração disso
é cinema. Parece inverossímil restringir esse uso na escola e mais uma vez
ignorar o cotidiano discente para propor um tipo de ensino padronizado. Além
disso, com apenas uma licenciatura em Cinema e Audiovisual no Brasil, como
podemos esperar que a presença de educadores e educaras desta linguagem
estejam amplamente presentes no sistema escolar? O audiovisual estará na
escola, invariavelmente, o que tentamos aqui é discutir propostas para
potencializar seu uso didático-pedagógico.

Assumir a linguagem audiovisual como possibilidade didática implica na
produção e na articulação de imagens e sons de diferentes naturezas, desde
as mais abstratas às imagens fotográficas e o idioma. Em princípio, pode
parecer estranho que docentes que não são das áreas de artes possam ter que
se capacitar nesta área a fim de diversificar suas didáticas, mas a realidade
social das sociedades mediatizadas nos mostra que as possibilidades de
produção e difusão audiovisual mudaram drasticamente desde a década de
1990, quando os estudos de cultura visual começaram a se destacar como tal.

Se a conversação visual colocada por Mirzoeff (2016) e também a conversação
audiovisual própria das redes sociais são cada vez mais frequentes, parece
natural que os estudos da cultura visual dirijam um olhar crítico à
contemporaneidade em que a técnica não é mais um obstáculo, mas sim as
implicações das representações criadas a partir da linguagem audiovisual
ubíqua.
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A experiência educativa de se usar audiovisual, ou seja, realizar, expor, discutir
e refletir sobre o processo em um grupo escolar, é, em hipótese, uma
estratégia para a desmistificação da produção audiovisual no sentido de que ao
realizar um material audiovisual e entender suas potencialidades, sobretudo da
criação de sentidos através da montagem, tende-se a estar menos suscetível a
problemas como fake news que por vezes podem ser identificadas por uma
simples observação de design ou de associação incoerente de imagens. Em
suma, aproximar a escola da linguagem audiovisual de maneira didática é
desvelar a produção de algo que já está presente, mas como ente externo que
já aparece pronto e, às vezes, com status de verdade conferido pela forma.

A tese é, portanto, um estudo que aproxima os estudos da cultura visual das
questões inerentes à mediação educacional no sistema escolar, com ênfase na
educação profissional e tecnológica dos Institutos Federais, ao pensar e propor
caminhos para uso da linguagem audiovisual como possibilidade didática.
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Formação docente na EAD: memórias
e marcas na tutoria nos cursos de

licenciatura na FAV/UFG

Maria de Fatima França Rosa11

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lilian Ucker Perotto

Atuo desde 2007 como tutora dos cursos de licenciatura em artes visuais a
distância da Faculdade de Artes Visuais. Desde então, elaboro projetos de
ensino e aprendizagem e ministro cursos de extensão que têm como proposta
a formação continuada de professores de Artes Visuais e onde o eixo central é
o ensino na modalidade EaD. Para minha pesquisa de mestrado, partirei da
minha própria vivência como tutora dos cursos para pensar como esta
experiência tem contribuído a uma nova prática docente.

Ainda sob um título provisório “Formação Docente na EAD: memórias e marcas
na tutoria nos cursos de licenciatura na FAV/UFG”, a pesquisa tem como
deflagradora da memória as imagens de arquivo pessoal que durante estes
anos fui colecionando. Por se tratar de uma pesquisa cujo foco será o meu
percurso formativo enquanto docente-tutora na EaD, e as experiências
artísticas-pedagógicas que contribuem a pensar esta “nova” ou “reinventada”
docência, esta pesquisa se caracteriza como (auto) biográfica. Como objetivos
destaco: investigar as possibilidades que são abertas a partir da pesquisa, para
refletir sobre a minha trajetória na tutoria nos cursos da Licenciatura em Artes
Visuais, e ainda contribuir ao processo formativo e contínuo do papel da tutoria
e a sua relevância na formação de professores de Artes Visuais.

O curso de Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais/UFG,
na modalidade a distância atua em 5 (cinco) polos no Estado de Goiás, que

11 Mestranda do PPGACV/UFG. Grupo de pesquisa: Pesquisadora - Dra. Lilian Ucker Perotto-
Cultura Visual e Educação, da Universidade Federal de Goiás. Bolsista da CAPES/
UAB/FAV/UFG. Especialista em Design Instrucional pela UNIFEI. MG. (2012). E-mail:
fatimafranca@discente.ufg.br

² CAPES - Área 11 - Artes: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/artes-pdf
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estão localizados nas cidades Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cavalcante,
Inhumas e Mineiros apresentados na figura 01.

Figura 1. Polos da UAB da UFG no Estado de Goiás
Fonte: Site CIAR/UFG. 2021.

Os respectivos polos contam com uma infraestrutura no atendimento aos
estudantes, sob a direção dos coordenadores de polo. A pesquisa está sendo
desenvolvida na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás,
na cidade de Goiânia-GO, local em que já existe o programa do curso em
Licenciatura em Artes Visuais na modalidade da Educação à Distância (UAB),
e utiliza a Plataforma Moodle IPÊ, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da
UFG, apresentado na figura 02.

Figura 2. Plataforma Moodle IPÊ, Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFG
Fonte. Plataforma Moodle IPÊ/Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFG.  2021.

A figura 03 apresenta a estrutura de uma disciplina no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, na plataforma Moodle, FAV/UFG. O material didático também é
disponibilizado para os estudantes no AVA, e são produzidos por professores
da FAV, e professores convidados de outras universidades brasileiras e
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estrangeiras. Vale a pena destacar também que alunos do Programa de
Pós-graduação em Arte e Cultura Visual participam da sua elaboração.

Figura 3. Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA. Disciplina do Curso de Licenciatura em Artes
Visuais, Moodle Ipê. 2021.

Fonte: Plataforma Moodle Ipê/FAV/UFG. 2021.

Na análise de posições dos sujeitos que realizam o trabalho docente no
ambiente virtual de aprendizagem, e presencialmente, Guimarães (2011)
destaca que a interface do AVA/UFG propicia diversos caminhos para as
discussões entre os estudos da cultura visual, especialmente se forem
observadas como um meio que conecta pessoas, e que também expõe
comportamentos variados de diferentes grupos e comunidades. Neste
caminho, a pesquisa busca um olhar mais amplo sobre os diferentes aspectos
que envolvem o ambiente virtual de aprendizagem, e onde as imagens ocupam
um lugar relevante, porque evidenciam aspectos referentes aos
relacionamentos e aos vínculos afetivos que são criados na interação entre
estudantes, tutores e professores.

Em relação a contribuição desta pesquisa para a Linha C do PPGACV/UFG -
Educação, Arte e Cultura Visual destaco a importância de refletir sobre a
atuação e formação docente enquanto tutora à distância. A pesquisa dialoga
com a área de Artes conforme está constituída na CAPES², especialmente no
tocante às questões do ensino de artes, no relato de processos pedagógicos e
formativos em artes, e avanço nas fronteiras do saber acadêmico
artístico-cultural por meios das novas formas de reflexão histórica e crítica. Os
impactos da pesquisa para a sociedade se configuram no compartilhamento da
narrativa da experiência na tutoria nas práticas no ensino das Artes Visuais,
processos, abordagens e conteúdo específicos na atuação profissional na área
de Artes na modalidade à distância. Riccio (2010) destaca que as
transformações na educação com a utilização da tecnologia, põe em ênfase os
aspectos da colaboração, que podem ser potencializadas com a colaboração

43



nas propostas de ensino, como uma ação de influência mutua entre os
participantes, e dessa forma a partir da pesquisa sobre um determinado objeto
de estudo pode se compreender as causas, e também de estimular a troca de
informações em busca da construção de um conhecimento coletivo e
compartilhado. A divulgação da pesquisa por meio dos periódicos,
apresentação em congressos, seminários, palestras, etc., possibilitará ao
público acadêmico, assim como ao público em geral conhecer/compartilhar e
refletir sobre a experiência da atuação na tutoria, nos cursos ofertados na
modalidade a distância da FAV/UFG.

REFERÊNCIAS

CAPES. Documento de Área: 11/Artes. Brasília: CAPES/MEC, 2019. Disponível em:
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/artes-pdf. Acesso em: 2 set. 2021.

CIAR. Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da Universidade Federal de Goiás
- CIAR/UFG. 2021. Link de acesso: https://ciar.ufg.br/p/33079-apresentacao. Acesso
em: 02/09/2021.

GUIMARÃES, Alexandre José. Escolas flutuantes, sujeitos transaprendentes
[manuscrito] / Alexandre José Guimarães. Dissertação (Mestrado). Universidade
Federal de Goiás. Faculdade de Artes Visuais. 2011.

RICCIO. Nicia Cristina Rocha. Ambientes virtuais de aprendizagem na UFBA: A
autonomia como possibilidade. 2010. Disponível em:
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/14230.
http://www.moodle.ufba.br/file.php/1/tese_Nicia_Riccio_2010.pdf.

44



Ateliês decoloniais: um paradoxo
possível na formação de professores de

artes visuais?

Dânia Soldera12

Orientador/a: Prof.ª Dr.ª Leda Maria de Barros Guimarães

Esta pesquisa parte dos percursos de construção de conhecimento dos
discentes nas disciplinas de ateliê do curso de Licenciatura em Artes Visuais da
modalidade EAD, para compreender os processos instaurados, para entender
os indivíduos com suas especificidades, potencialidades e limites. O tempo e
os processos de cada um no seu caminho de formação são muito importantes
e singulares, bem como as questões das relações mediadas pelas tecnologias
na contemporaneidade. Os objetivos surgem da curiosidade sobre como os
estudantes da EAD organizam e sistematizam os espaços, as atividades
práticas e teóricas das disciplinas de ateliê. Se aprofundam nas especificidades
entre a modalidade EAD e presencial no processo de construção de
conhecimento dos estudantes, na tentativa de identificar consensos e
dissensos nos percursos de aprendizagem nos formatos presencial e EAD.
Pensar a questão dos processos de construção de conhecimento na
Licenciatura em Artes Visuais com ênfase na investigação de práticas culturais
e artísticas em contextos de formação e aprendizagem, entrecruzadas com a
minha experiência docente, entendo como a maior contribuição deste trabalho
para a linha de Educação, Arte e Cultura Visual. Além de endossar os estudos
na área de formação de docentes em Artes Visuais, principalmente por ser na
EAD, em especial no contexto das disciplinas de ateliê. Podendo ampliar o
repertório ainda diminuto de pesquisas sobre o assunto dentro do PPGACV,
como também na área de maneira mais geral. Os impactos da pesquisa para a
sociedade, penso que é principalmente pela oportunidade de pensar a
formação dos futuros professores de artes, problematizada por eles e

12 Doutoranda na linha de Educação, Arte e Cultura Visual no Programa de Pós-Graduação em
Cultura Visual/FAV/UFG. A pesquisa iniciada em 2019 conta com bolsa fomento da CAPES.
Mestra em Arte e Cultura Visual pelo PPGACV e integrante do Grupo de pesquisa Cultura
Visual e Educação da mesma instituição (dania_soldera@discente.ufg.br).
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repensando a minha própria. Esta desconstrução me interessa, e aproxima do
pensamento de Mignolo a respeito da epistemologia de fronteira, que pretende
incentivar o desenvolvimento de um 'outro pensamento', a partir do deslocando
dos binários eu/outro, e com isto provocar um deslocamento das rígidas
noções expectação, questões de posicionalidade, modos de ver e se ver.
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Grupo de Trabalho 2

Participantes: Aia Oro Iara (Larissa Isidoro Miziara), Alice Fátima Martins,
Heloísa de Lourdes Veloso Dumont, Jocy Meneses dos Santos Junior, Jorge
Aparecido Cordeiro de Lima, Julia Moreira Guimarães, Luiz Espindola de
Carvalho Junior, Olívia Cristhina Silva dos Santos, Wagner Falcão Carlos,
Vanessa Silva Andrade.

Os trabalhos em desenvolvimento apresentados no Grupo de Trabalho 2 (GT2)
envolvem experiências de ensino e aprendizagem nas quais estão presentes
imagens veiculadas em projetos educativos e pedagógicos diversos, sejam
escolares, institucionalizados, não escolares ou não institucionalizados. A
exemplo, pesquisas no âmbito das culturas populares, de imagens publicitárias
e figuras midiáticas, relações etnico-raciais e de gênero, observação e análise
de visualidades e produção e compreensão de artefatos contravisuais.

Algumas investigações trabalham com pesquisas de campo, com aspecto
etnográfico ou do tipo etnográfico, com pesquisadores participantes em
processos colaborativos no contexto da pesquisa-ação. Apesar de os projetos
não possuírem abordagem autobiográfica, os temas trabalhados têm relação
recorrentemente com as histórias de vida dos próprios pesquisadores. Há o
reconhecimento do uso das imagens no contexto da Pesquisa Educacional
Baseada em Artes e da a/r/tografia, estando presente em muitos dos trabalhos
a imagem como elemento de análise crítica que aciona perspectivas da Cultura
Visual e como elemento chave no resultado. Nesse contexto, as imagens
visuais não ocupam lugar de ilustração, mas articulam pensamento, conceito,
discurso.

A articulação com a educação está na busca de se compreenderem processos
que envolvem experiências de ensino e aprendizagem nos quais estão
presentes imagens veiculadas em projetos educativos e pedagógicos diversos.
As imagens da arte e da cultura visual são analisadas criticamente a partir do
reconhecimento, de um lado, da sua produção e veiculação historicamente
articulada como instrumento das autoridades visualizadoras, e, do outro, como
instrumento para viabilizar a emancipação dos sujeitos envolvidos nos
processos educativos.

Os projetos transitam pela área de Artes com caráter interdisciplinar, ao
abordarem de forma crítica o campo, para além de uma abordagem de uma
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História da Arte, que se arranja historicamente a partir da persistência do uso
de imagens do cânone eurocêntrico. São empregadas abordagens
epistemológicas que colocam em questão as relações de poder estudadas em
imagens tanto do campo da produção artística quanto da cultura visual.

Alguns desdobramentos sociais das pesquisas em desenvolvimento são a
formação de educadores, de jovens, de mulheres, bem como a
descentralização do conhecimento, haja vista que o grupo tanto pesquisa
quanto atua profissionalmente em regiões distintas do país (Maranhão,
Pernambuco, Minas Gerais, Goiás), além da consideração de aspectos
sócio-culturais e da pretensão de nestes intervir.

Os trabalhos transitam desde a análise da produção artística, do seu
acionamento e das suas contribuições para o desenvolvimento de debates,
propondo novos olhares diante das imagens da arte e da cultura visual.

As imagens presentes no cotidiano têm importância nos projetos, seja através
de um olhar detido sobre a relação entre sujeitos e elas, seja com a sua
produção mediada pelos próprios projetos de pesquisa.

Nos projetos, observa-se também o exercício no sentido de uma
desnaturalização das visualidades construídas historicamente pelo campo da
arte, que colaboram com a construção de desigualdades sociais e relações
hierárquicas, as quais geram - ou não - interações sociais, bem como acessos
a direitos sociais. Do mesmo modo, apresentam possibilidades de ampliação
de percepções sobre identidades, conceitos, práticas e a própria produção de
conhecimento, pois ao educar a capacidade de ver, os conhecimentos
adquiridos afetam o modo como os sujeitos percebem a si mesmos e suas
realidades e atuam nelas, um debate chave para o campo da cultura visual.

No tocante às dificuldades e possibilidades ligadas às questões compartilhadas
acima, destaca-se a falta da oferta de uma disciplina específica para tratar das
pedagogias culturais e visuais, contemplando a linha C, para os ingressantes
em 2021 em seu primeiro ano de formação, haja vista que esse é um momento
crucial para o desenvolvimento de suas pesquisas. Desse modo, uma
possibilidade a ser estudada é de que disciplinas que atendam os
atravessamentos dos pontos Educação, Arte e Cultura Visual sejam ofertadas
semestralmente.

Por fim, o GT2 ressalta ainda a importância de se assegurar a regularidade da
promoção de eventos como o Fórum, para que discentes e docentes se
engajem em debates e encontrem maior possibilidade de vinculação de seus
projetos às discussões-eixo da linha e do programa. Outro ponto destacado é o
contexto pandêmico, que afetou tanto a formação quanto o desenvolvimento
das pesquisas desde o ano de 2020. Projetos de pesquisa precisaram ser
redimensionados com estratégias adaptadas ao trabalho remoto; discentes se
encontram em aprofundamento da ansiedade e outras circunstâncias de saúde,
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o que corroborou para a dificuldade no desenvolvimento dos trabalhos; a
gestão econômica e social, além da acadêmica, envolveram desafios
ampliados desde o início do ano de 2020.

Jocy Meneses dos Santos Junior
Julia Moreira Guimarães
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Educação, fronteiras, arte e seus
transbordamentos

Alice Fátima Martins13

O projeto de pesquisa “Educação, fronteiras, arte e seus transbordamentos”
tem como eixo central discussões sobre as relações entre modos de fazer,
sentir e pensar não legitimados pelas instituições que integram o sistema da
arte e os modos por ele validados. Um pouco além de tais relações, interessa
pensar em como se dão esses trânsitos nos processos de formação, seja em
contextos escolares, seja fora deles. Assim sendo, interessam as práticas que
envolvem artesanias diversas, narrativas audiovisuais que experimentam e
abrem searas plurais, os exercícios de linguagem, ou de linguagens, pensados
como jogos. Como categorias orientadoras de tais discussões, estão a crítica
ao sistema da arte, a noção expandida de formação, as epistemologias
traçadas em fronteiras, a questão de gênero no contexto da arte, com recorte
tanto nos jogos quanto no cinema.

Em seu arcabouço estão abrigados quatro subprojetos, a saber: a) Caiu na
rede... é peixe? é filme? é arte? mídias, narrativas, aprendizagens; b)
Cineastas latino-americanas: realização, formação, narrativas; c) Artesanias e
experiências poéticas contemporâneas – entre fronteiras: lugares de encontrar,
aprender, experimentar, produzir; d) Games: narrativas, métodos e
aprendizagens.

O subprojeto “Caiu na rede... é peixe? é filme? é arte? mídias, narrativas,
aprendizagens” dá conta das reverberações de projeto já concluído, que
recebeu financiamento do CNPq, cuja abordagem voltava-se para os trânsitos
entre as tecnologias analógicas e digitais, no contexto da arte, e os processos
de produção de narrativas audiovisuais. Perguntava a respeito, portanto, sobre
a passagem das produções em película, tanto de filmes em geral, quanto de

13 Professora Titular da FAV/UFG, no curso de Licenciatura em Artes Visuais e no Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Bolsista de Produtividade em Pesquisa pelo CNPq.
Coordena a Rede Internacional de Pesquisa em Educação, Arte e Humanidades REdArtH.
Doutora em Sociologia; Pós-doutorado em Estudos Culturais (UFRJ, 2010) e Cinema
(Universidade de Aveiro, 2017). E-mail: profalice2fm@ufg.br.
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experimentações vinculadas ao campo da arte contemporânea, à multiplicação
das produções no âmbito das tecnologias digitais, com passagem pelo formato
VHS. Nesse processo, interessa também a construção de aprendizagens, o
domínio das habilidades para operar não só do ponto de vista técnico, mas no
âmbito da cultura incorporando aspectos da cultura digital. Embora o período
formal de desenvolvimento do projeto já tenha sido concluído, algumas ações e
diálogos estabelecidos então ainda estão em curso, o que justifica sua inclusão
na forma de subprojeto.

O segundo subprojeto “Cineastas latino-americanas: realização, formação,
narrativas” vincula-se ao projeto, em andamento, “Cineastas latino-americanas:
cartografias ficcionais”, também financiado pelo CNPq na forma de bolsa de
produtividade em pesquisa. Tal projeto busca mapear a produção de algumas
cineastas latino-americanas, com vistas a discutir tanto os trabalhos por elas
desenvolvidos, bem como compreender seus percursos de formação e atuação
no âmbito do cinema. Nesses termos, a ênfase não recai apenas sobre seus
trabalhos, mas interroga, também, sobre os trajetos pelos quais elas tenham
conseguido construir seus projetos, à revelia do domínio masculino no campo.

Seguindo-se a esse, o subprojeto “Artesanias e experiências poéticas
contemporâneas – entre fronteiras: lugares de encontrar, aprender,
experimentar, produzir” abre espaços de discussão e experimentação de
práticas sensíveis não situadas de acordo com as coordenadas e dinâmicas do
mundo das artes e sua complexa rede de agentes e instituições. Nessa
direção, vem se elaborando a noção de poética da solidariedade, ou
poiesthesis da solidariedade, em aspectos empíricos e conceituais. Para tanto,
se tem aberto espaços nos quais é possível deflagrar processos dialogais de
criação e experimentação sensível, nos quais a partilha, o encontro, o exercício
da interlocução tem mais peso do que possíveis produtos que dali possam
resultar.

Finalmente, o subprojeto “Games: narrativas, métodos e aprendizagens”
volta-se para o espaço que os jogos ocupam na vida contemporânea, a ponto
de Vilém Flusser (2008) assegurar que o homo faber teria dado lugar ao homo
ludens. Nesses termos, interessa pensar, sobretudo, as aprendizagens
propiciadas pelos jogos, as narrativas e visualidades envolvidas, e como a
escola pode incorporar tais dinâmicas em favor de seus projetos pedagógicos,
um pouco além do uso marcadamente instrumental que, em geral, prevalece.

Nesse sentido, o projeto opera sobre discussões nos cruzamentos entre a
cultura visual, a educação e o campo das artes, no cenário contemporâneo,
com ênfase em manifestações que se desenvolvem fora do sistema das artes.
Apoiado em Mignolo (2019), entende-se que a noção de arte dominante foi
forjada na instauração da modernidade, e tem funcionado como um dos fatores
mais relevantes nos processos de dominação e colonização. Cabe, portanto, o
exercício da crítica e, sobretudo, a busca de estratégias para reconhecer,
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desenvolver e refletir práticas sensíveis não necessariamente subordinadas a
tais princípios.

Ou seja, o objetivo está em compreender essas produções, no tocante a suas
dinâmicas e potencialidades. Nesse sentido, a contribuição para o campo da
arte está na possibilidade de exercício da crítica desde trânsitos estabelecidos
fora do campo, e não desde territórios internos a ele, contaminados, ainda,
pelas disputas internas e demandas por afirmação.

Os resultados dessa pesquisa estão na produção de subsídios que contribuam
para se pensarem projetos educativos e práticas artísticas, dentro e fora das
instituições de ensino e da cultura, que tenham em vista o fortalecimento das
relações comunitárias e suas produções simbólicas, da ordem da poiésis e da
esthesis, tomando como ponto de partida, efetivamente, seus contextos sociais
e culturais. Nesse sentido, busca-se fortalecer projetos educativos, por meio da
formação de docentes e pesquisadores, que estejam mais abertos à
pluralidade de manifestações da cultura, dentro e fora (sobretudo fora) do
sistema da arte.

A cada um desses subprojetos, vinculam-se projetos de pesquisa de
graduação, mestrado e doutorado, e também de pós-doutorado, com
abordagens que tanto dialogam com contextos de educação escolar, quanto
processos educativos que ocorram em outros ambientes educativos. Assim, as
questões relativas à educação, aos processos de formação em espaços de
natureza plural, estabelecem os eixos orientadores deste projeto de pesquisa,
de acordo com o escopo da Linha de Pesquisa C, que trata das relações entre
Educação, Arte e Cultura Visual. Avançando, as discussões propostas buscam
exercitar uma crítica ao campo artístico, indagando a respeito da noção de arte
que orienta os projetos educativos nesses diversos contextos. No entanto, mais
do que exercício crítico ao que esteja posto, busca sistematizar propostas que
propiciem aprendizagens sensíveis, no âmbito da poiesis e da esthesis, em
ambientes formativos diversos, com autonomia em relação às estruturas
institucionalizadas e hierarquizadas da arte.

Nesses termos, propõe-se um fortalecimento de projetos educativos que
fortaleçam as relações entre as pessoas, a interlocução entre saberes e
fazeres escolares e da comunidade, os vínculos entre as instituições
educativas, as famílias que delas tomam parte, e os saberes produzidos. A
mais, as publicações e demais produções, na forma de filmes, processos
artísticos, dentre outros, ao serem compartilhados, podem fornecer subsídios
para que se busquem caminhos capazes de deflagrar aprendizagens
significativas às pessoas envolvidas.
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Como engajar os homens no combate
às violências de gênero? Uma proposta

educativa a partir da cultura visual

Jocy Meneses dos Santos Junior14

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Carla Luzia de Abreu

Coorientador: Prof. Dr. Juan Sebastián Ospina Álvarez

As violências contra mulheres são cometidas sobretudo por homens cisgênero
e heterossexuais. Essa afirmação não é feita com o intuito de estigmatizá-los,
mas sim de evidenciar que trabalhar junto a esse público é necessário e
urgente para o enfrentamento das violências embasadas no gênero.
Publicações como as de Bob Pease (1997), Paul Kivel (1998), Fernando
Acosta, Antônio Andrade Filho e Alan Bronz (2004), Rus Ervin Funk (2006),
Adriano Beiras e Alan Bronz (2016), Jackson Katz (2019) e Michael Flood
(2019), entre outras, evidenciam que trabalhar junto aos homens para discutir e
problematizar as relações de gênero pode contribuir para o enfrentamento às
violências contra as mulheres.

Desse modo, o projeto de pesquisa intitulado “Lutar contra certas imagens com
a ajuda de outras imagens: cultura visual e o enfrentamento à violência de
gênero junto a um grupo de homens” busca a construção de uma estratégia
pedagógica que, através do trabalho com e a partir de imagens da arte e de
artefatos da cultura visual, contribua para o engajamento do público masculino
em discussões sobre o patriarcado e as diversas formas de violência que ele
instaura e mantém.

A imposição da “masculinidade” (no singular, como se essa fosse a única
masculinidade possível) aos homens em seus processos de socialização,

14 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade
Federal de Goiás (PPGACV/UFG). Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Goiás (FAPEG). Membro do Grupo de Estudos em Cultura Visual e Práticas Pedagógicas.
Especialista em Arte, Mídia e Educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IFMA). E-mail: jocyjunior@discente.ufg.br.
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desde a mais tenra idade, é castradora (Figura 1). “Ser homem” desde o
modelo hegemônico demanda esforço e reafirmação constante. Esse modo de
performar a masculinidade, considerado “legítimo”, é tanto imposto de forma
violenta aos homens quanto exercido por estes através de práticas violentas
contra outros sujeitos.

Figura 1. Charge de Laerte Coutinho (2021).
Fonte: https://pic.twitter.com/mSs2hm1Tx

As imagens exercem um papel pedagógico no que tange ao gênero. Na
contemporaneidade, circulam de modo concorrente imagens que contribuem
tanto para o reforço quanto para a ruptura do vínculo entre masculinidades e
violência. A partir dessas constatações, emerge a proposta de abordar os
artefatos visuais como recursos no desenvolvimento de ações educativas junto
a grupos de homens para explorar a temática das violências (físicas e
simbólicas) embasadas no gênero e incentivar mudanças de posicionamentos.

As imagens muitas vezes (re)produzem estereótipos de sujeitos e de relações
que fomentam e banalizam violências. Por isso, podem ser utilizadas para
mostrar como os estereótipos de gênero são construídos e quais as suas
consequências, a fim de problematizá-los e desestabilizá-los. Por outro lado,
tanto a análise quanto a produção de imagens que controvertam esses
estereótipos são formas de subverter ideias sexistas. Assim, delineamos uma
ação educativa sobre gênero, masculinidades e violência a ser executada junto
a um grupo de homens, utilizando as imagens como ferramentas para propor e
incentivar novas formas de ver e pensar sobre essas questões. Utilizando uma
metodologia inspirada pela pedagogia democrática e transgressora de Paulo
Freire (2021a, 2021b) e bell hooks (2017, 2020) e pela contra-pedagogia da
crueldade concebida por Rita Segato (2018), buscamos engajar o público
masculino em discussões sobre a construção e a desconstrução de
masculinidades violentas.

Para tanto, exploraremos as tensões entre as visualidades e contravisualidades
teorizadas por Nicholas Mirzoeff (2011), como forma de deflagrar conversações
a respeito do tema. Faremos uso do conceito de montagem, tomado a partir de
Georges Didi-Huberman (2012, 2013, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b), para
explorar o potencial educativo dos embates entre imagens, reunidas de modo a
tornar visíveis continuidades e descontinuidades entre elas. O caráter dialético
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desse procedimento, quando empregado para propor o pensar sobre a
construção social e visual da violência masculina, contribui para tornar
perceptíveis manutenções e subversões nas formas de representar, reconhecer
e performar as masculinidades, possibilitando expor e combater a associação
destas com as violências, sobretudo aquelas embasadas no gênero.

Essa pesquisa faz parte, portanto, do conjunto de estudos sobre gênero e
visualidades em contextos educativos que vêm sendo desenvolvidos no âmbito
da Linha de Pesquisa “Educação, Arte e Cultura Visual” do Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. A
partir dela, será investigada uma forma de contribuir, a partir da conjunção
entre os estudos em arte e cultura visual e as práticas educativas, para o
enfrentamento das violências de gênero, que constituem um grave problema
social. Alguns dos retornos sociais esperados dessa pesquisa são a
problematização do gênero junto ao público masculino, convidando-o a
construir tanto masculinidades quanto relacionamentos mais positivos, bem
como a contribuição para a formação de facilitadores de discussões a respeito
dessas questões em contextos grupais, apresentando o trabalho com e a partir
de imagens como uma possibilidade de abordar as violências embasadas no
gênero em contextos educativos.
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Educação Infantil e cultura visual:
aprendizagens significativas sobre

cidadania, diversidade e ética

Julia Moreira Guimarães15

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Carla Luzia de Abreu

Quando nascemos, automaticamente somos inseridos em um meio social;
primeiramente na família, depois, aos poucos, vão se ampliando os círculos de
convivência social, entre eles, a escola. São nesses espaços, estabelecidas as
primeiras relações nas interações com o outro. Assim, a educação infantil
existe como a primeira etapa na vida das crianças em que elas começam a ter
contato com um grupo social maior do que o núcleo familiar.

Neste espaço chamado escola, com organizações próprias, controle de tempos
e práticas pedagógicas direcionadas para o desenvolvimento das crianças, os
brinquedos, as brincadeiras, as imagens, desenhos e audiovisuais são
elementos intencionalmente usados em situações de aprendizagem, como
instrumentos para a mediação, dentro de uma perspectiva Vigotskiana onde
entendemos que objetos são mediadores no processo de aprendizagem,
sendo, em parte, responsáveis pelas construções de conhecimentos. Esses
recursos pedagógicos objetivam produzir conhecimentos e elaborar
significados que ajudam as crianças desenvolverem noções sobre seus
mundos, sobre si mesmas e sobre o “outro”.

Nesse sentido, a criança não nasce pronta! São necessárias as ações de
interação social e das ferramentas culturais, sociais e de conhecimentos
produzidos pela humanidade para que ocorram os processos de conhecimento
e desenvolvimento cognitivo, como aponta Manuel Sarmento (2005, p. 373)

15 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV/UFG).
jumoeirag@discente.ufg.br
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quando diz que as formas culturais não nascem espontaneamente, mas sim, se
formam no reflexo das produções culturais dos adultos para as crianças.

Então, partindo do entendimento de que a escola não é um terreno neutro e
que o sistema de crenças, hábitos, normas e condutas presentes nos grupos
sociais acabam sendo incorporadas ao cotidiano da escola - incluindo os
problemas de ordem estrutural como o racismo, o machismo, a discriminação
por classe e tantas outras formas de segregação - e, analisando o papel dos
artefatos visuais nesse processo de construção de conhecimento, interessa a
esta pesquisa, de viés qualitativo, analisar e discutir o espaço da Educação
Infantil como um lugar de desenvolvimento e aprendizagem e a partir das
perspectivas da Cultura Visual pensar as práticas pedagógicas buscando
aprendizagens significativas sobre cidadania, diversidade e ética.

Para tanto, pretendemos analisar como as leis públicas voltadas à Educação
Infantil, na cidade de Goiânia, promovem, orientam e valorizam esta formação
na primeira infância e investigar como as escolas que atendem a faixa etária de
6 meses a 5 anos e 11 meses, interpretam e aplicam as recomendações
contidas nos documentos oficiais. Por outro lado, entender como e com quais
finalidades trabalham as imagens e as atividades lúdicas para o
desenvolvimento de saberes, bem como, a formação de cidadania ativa, ética e
crítica.

Para isso vamos: 1. Analisar os documentos que regularizam a Educação
Infantil na cidade de Goiânia, especialmente as orientações que se referem ao
desenvolvimento cidadão e a construção de valores humanos e éticos; 2.
Entrevistar pessoas trabalhadoras da Secretaria Municipal de Educação de
Goiânia envolvidas com a Educação Infantil, para conhecer como concebem e
entendem a educação voltada ao público infantil, bem como os documentos
normativos; 3. Entrevistar profissionais que estejam na direção de CMEIs, em
escolas que oferecem a Educação Infantil, bem como, docentes e auxiliares
que atuam em sala de aula, para examinar como são elaboradas as atividades
didáticas e quais são as finalidades pedagógicas das imagens nos processos
de formação;

Nos interessa saber como a escola contribui para a construção da identidade
das crianças, incentivando a elaboração de valores humanos e éticos para a
formação de indivíduos plenos e preparados para atuar harmonicamente e
ativamente em seus contextos sociais. Isso significa, também, questionar o que
é levado para as salas de aula, o que é selecionado e o que é deixado de fora,
uma vez que nenhuma educação é politicamente neutra como diz bell hooks.
(2017, p. 53). Portanto, enquanto docentes, nossas escolhas e decisões
também são de âmbito político e estão associadas às nossas compreensões
de mundo.
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Até o momento, sendo passível de mudanças, as argumentações teóricas
serão alimentadas pelas contribuições das pedagogias culturais endereçadas à
infância, por meio das ideias de Aline da Silveira Becker (2009); David
Buckingham (2002); Elizabeth Ellsworth (2005); Paulo Freire (1996) e Henry
Giroux (2001; 2003) e, também, pelas ideias de quem pensa a educação a
partir da Cultura Visual, como Fernando Hernández (2000; 2007a; 2007b); Paul
Duncum (2011); Susana Rangel Vieira da Cunha (2005); Raimundo Martins e
Irene Tourinho (2010), Shirley R. Steinberg e Joe L. Kincheloe (2004), entre
outras.

A pesquisa em andamento conversa com a linha C – Educação, Arte e Cultura
visual, conseguindo costurar os três caminhos de abordagens (educação, arte
e cultura visual) e contribui tanto para a linha, como para a área de Artes
conforme a CAPES, na busca pela interdisciplinaridade uma vez que a
Educação Infantil nos CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) não tem
uma aula específica para a disciplina de artes, mas o projeto consegue dialogar
com essa etapa.

Com este projeto espera-se alcançar benéficos como a ampliação do debate
sobre a importância de pensar as imagens como mediadoras de conhecimento
e fontes de significados e a estimulação das discussões a respeito do papel da
dinâmica escolar no processo de formação de sujeitos preocupados com o
coletivo por meio de ideias democráticas e valores éticos e morais não
discriminatórios.

Nessa direção, temos expectativas que esta pesquisa possa contribuir com as
discussões no campo da Educação Infantil, especialmente os debates que
pensam essa etapa de formação como uma potência para a construção de
conhecimento e valores que ajudem a transformar a sociedade em um lugar
mais acolhedor, solidário, ético e empático.
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Vida digital absurda: nascimento da
prisão estética escolar

Luiz Espíndola de Carvalho Júnior16

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Leda Maria de Barros Guimarães

O presente resumo é um recorte de uma investigação de doutorado em
andamento. Visa, entre outros objetivos, aprofundar a discussão entre o
letramento artístico da Cultura Visual na atualidade nas escolas de ensino
médio (que é o recorte de idade escolhido para esta investigação) baseado nas
visualidades dos videoclipes mais acessados no Youtube brasileiro entre 2018
e 2020 (provavelmente). Espera-se que estas inquietações contemplem a linha
C do PPGACV, que visa problematizar a educação, arte e cultura visual. O
teórico que inspirou esta investigação foi Foucault, com forte viés do seu livro
Vigiar e Punir; alargando esta concepção percebeu-se que esta vigilância
panóptica utilizada nos hospitais, manicômios, prisões e escolas, podem
conduzir a escolhas estéticas influenciadas por este mecanismo invisível e
presente na sociedade contemporânea de maneira massiva. Esta pesquisa em
andamento poderá contribuir para o campo das artes e da cultura visual
(CAPES, 2019), trazendo inquietações como: A pandemia de Covid 19 trouxe à
baila questões educacionais que não podem desprezadas: quais as
visualidades que o ensino remoto maximizou para os discentes? O ensino à
distância substitui o presencial? Quais as escolhas estéticas que esta
avalanche de informações midiáticas cibernéticas provocou nos acessos do
Youtube brasileiro pelos jovens de escolas de ensino médio? Esta pesquisa em
andamento questiona o ensino das artes e da cultura visual, baseado no já
citado Foucault, mas sem perder de vista a Modernidade Líquida (BAUMAN,
2008) e a Sociedade da Transparência de Byung-Chul Han. A visão
apocalíptica do início do pós-humanismo parece se materializar nas escolas e
livros didáticos, usando a IA para guiar as buscas discentes e mesmo
docentes, de conteúdos pertinentes para as aulas ministradas. O Youtube é
esmiuçado como uma ferramenta cibernética de entretenimento pago, se

16 Doutorando da Linha C, turma 2019, ligado ao PPGACV/UFG. Mestre em Música
Contemporânea pela EMAC UFG e graduado em canto pela mesma instituição. E-mail:
luizjunior120@discente.ufg.br.
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afastando da concepção de ‘música gratuita’ e acessível a todos os usuários.
Os resultados preliminares, dentro do recorte de tempo especificado, indicam
predominância de gêneros musicais como funk carioca e sertanejo
universitário, com visualidades específicas constituindo os videoclipes mais
acessados: a doença, morte e sofrimento estão banidas das visualidades
destes videoclipes, apoiando considerações teóricas como de Han e sua
Sociedade da Transparência, que deixa tudo acessível, permitido e sem
maiores elocubrações morais (HAN, 2017). Percebeu-se a relevância de uma
empresa chamada Kondzilla Records na produção, divulgação e agenciamento
dos artistas do funk ostentação, demonstrando que existe uma estrutura
profissional por trás de obras artísticas que, aparentemente, emergem de
produções artísticas “espontâneas” e ligadas a anseios “pueris” da juventude
da atualidade (a chamada geração Z). A Cultura Visual, agregada aos Estudos
Culturais está direcionando as análises qualitativas, derivadas das várias
tabelas e gráficos gerados pelos resultados quantitativos encontrados, até o
momento. Esta pesquisa deverá impactar na sociedade contemporânea
problematizando a conexão entre tecnologia, arte, educação e sociedade
cibernética controlada por Inteligência Artificial. A pandemia do Covid 19
pavimentou possibilidades teóricas que se tornaram práticas adotadas de
maneira IMPOSTA pelos governos pelo mundo afora, abrindo diálogos que
comportam o uso de contravisualidades que passeiam pelo feminismo
contemporâneo biopolítico (PRECIADO, 2018), educação e cultura visual
(TOURINHO, 2019), além do indefectível Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1999).
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A invenção do mito: a construção
visual da imagem de Jair Bolsonaro

Jorge Aparecido Cordeiro de Lima17

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva

O projeto de pesquisa “A invenção do mito: a construção visual da imagem de
Jair Bolsonaro” explora os sentidos atribuídos às imagens políticas dentro e
fora do processo eleitoral, e como eles podem ser usados para manipular
eleitores e eleitoras à decisão inconsciente para o voto, colocando o processo
democrático em ruína. Por isso, Joly (2007, p. 13) nos alerta dizendo que
quanto mais olhamos para uma imagem, aumentadas são as chances de
sermos por elas manipulados: “Compreendemos que ela designa algo que,
embora não remetendo sempre para o visível, toma de empréstimo alguns
traços ao visual e, em todo o caso, depende da produção de um sujeito:
imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém, que a produz ou a
reconhece”.

Català (2013) nos ensina que aprender a ver implica tornar visível o material do
figurado, para construir sobre ele uma nova simbologia. Esse processo pode
ser visto de três maneiras distintas: visual (visão orgânica), visível (visão
cultural), e visualizada (visão técnica). Assim, o olhar da Cultura Visual não é o
único na cena política e, no caso de Bolsonaro, a campanha usou obviamente
o olhar natural, os elementos da cultura e, ainda mais, a imagem visualizada
através das redes sociais na internet.

17 É bacharel em filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina e mestrando no
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da FAV/UFG com bolsa da CAPES.
Trabalha com pesquisas e construção de estratégias eleitorais atuando, desde o início de sua
carreira, em mais de cinquenta campanhas vitoriosas. E-mail – jorge.lima@outlook.com.br
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Figura 1. Reprodução das redes sociais do Presidente. Essas imagens sempre aparecem na
tentativa de reforçar a ideia de herói militar.

O conjunto de imagens acima é o mais utilizado pela campanha presidencial e
mesmo antes dela, como referência à ideia de herói militar. Imagens essas que
para Campbell (2005) ancoram-se na tentativa de transformar um homem
comum em herói, através de uma jornada, de um processo que começa com
um chamado, uma recusa, um aceite, e um intenso processo de transformação.
Na vida pública de Jair Bolsonaro esse processo é visto desde sua colaboração
em busca do guerrilheiro Carlos Lamarca, a entrada no Exército, a amizade
com Enéas Carneiro, suas campanhas como vereador e deputado federal, até
a campanha presidencial. Sempre estabelecendo a ideia de um homem de vida
simples preocupado com valores morais e pronto para colocar a própria vida a
serviço da nação.

Esse processo todo não começa de forma simples ou desinteressado. A nossa
pesquisa aponta um processo intenso de educação informal, isto é, através das
imagens disponíveis nas mídias sociais num movimento permanente, porém
não organizado com aqueles da educação formal. Sobre isso, Gohn (2006) diz
que a educação informal não apresenta currículo e, portanto, acontece a todo o
tempo, ou seja, mesmo com a ausência de uma organização, as pessoas estão
aprendendo sobre determinado assunto e, nesse caso, sobre política.

Avançando e compreendo como esse processo pode afetar as relações do
eleitorado com a escolha para o voto, é que encontramos Dondis (1991) que
nos acalenta dizendo que é possível, através de um aumento da inteligência
visual, ampliarmos a compreensão dos significados assumidos pelas formas
visuais. Por isso, nossa pesquisa pensa, no futuro, a criação de um Laboratório
Social da Imagem; um espaço para alfabetizar visualmente o eleitorado,
diminuindo os efeitos da manipulação das imagens políticas.
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Por uma educação dos sentidos nas
imagens das mulheres do heavy metal:

cultura visual, corpo e poder (Brasil,
2000-2020)

Olívia Cristhina Silva dos Santos18

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva

A pesquisa propõe uma abordagem sobre a percepção imagética das mulheres
que se encontra inserida no meio musical do heavy metal, desenvolvendo-se a
partir de uma análise histórico-social das transformações deste gênero musical
e do espaço que as mulheres ligadas a este fazer artístico vêm ocupando
durante as últimas décadas no Brasil. Pretendemos contemplar através desta
pesquisa questões gerais sobre o assunto, entretanto, pertinentes, frente ao
caráter da proposta em questão, sendo que para isto, serão realizadas
delimitações de estudo que abordarão, principalmente, as representações
imagéticas das mulheres no cenário do heavy metal e suas relações com a
cultura visual, o corpo e o poder, conceitos compreendidos por autores pós
estruturalistas.

A imagem das mulheres no heavy metal educa os sentidos de modo informal,
uma vez que, não é uma educação ofertada dentro de instituições formais,
como escolas ou universidades - e produz novos corpos, novos
comportamentos e, com efeito, potencializa mulheres em um espaço,
majoritariamente, masculino. O entendimento, apreciação e análise da imagem
feminina neste gênero eleva as possibilidades de fruição e identificação de
certas óticas próprias das subjetividades individuais, pelas quais o fazer
artístico se apresenta como um meio.

18 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade
Federal de Goiás, vinculada à Linha de Pesquisa “Educação, Arte e Cultura Visual”.
Bacharelanda em Composição pela Universidade Federal de Goiás, Graduada em Psicologia
pela Universidade Paulista (2011), portadora do e-mail institucional oliviabayer@discente.ufg.br.
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A análise das mulheres “metaleiras” pode trazer uma ótica com alicerces na
percepção da própria contemporaneidade e, a partir disto, fornecer subsídios
para uma construção de uma linha capaz de explorar as características que
consideram, a partir das imagens, a experiência como um todo. O heavy metal,
enquanto linguagem artística plural, revela e expressa práticas e sentidos da
própria diversidade humana. Em um mundo pautado por relações de poder e
onde a imagem feminina adquire inúmeros significados expressivos sendo, por
vezes, objetificado, denota-se a relevância de estimular a percepção desta
representação imagética, que transcende às questões musicais e desvela toda
uma geração de expressão identitária feminina. É sobre essa perspectiva que
se intenciona vincular o objeto de estudo com a linha de pesquisa.

Propor o debate sobre a cultura visual e a visão sobre o corpo das mulheres no
heavy metal por meio de experiências envolve, por si só, abordar questões
pertinentes a uma (re)educação de sentidos e significados dentro deste gênero
musical e na enorme influência que este possuí, principalmente nos dias atuais,
ressaltada pela utilização das mídias digitais.

Figura 1. Olívia Bayer
Foto: Thiago Jesus / Figurino: Jerônima Baco
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Analisar os sentidos e significados presentes na imagem da mulher musicista
que exerce o seu fazer artístico através do gênero musical conhecido como
heavy metal, ou “metal”, é identificar seus efeitos no empoderamento e
desestabilização das relações de poder e desigualdade entre homens e
mulheres inseridos não somente neste cenário musical, mas em toda relação
patriarcal estabelecida em nossa história, nossa política e nossa arte. Frente a
isto, observa-se as condições que tornam possíveis a emergência de imagens
singulares das mulheres no heavy metal e seus efeitos na constituição de
práticas originais, além de identificar discursos opressores e misóginos à luz
dos sentidos dados as estas imagens.

É sob a ótica do enfraquecimento de uma cultura machista que a autora
identifica que o homem é vítima da representação de sua dominação: a
virilidade. Ele tem que estar a todo momento “provando que é homem”, através
da demonstração de força, violência e virilidade (SANTOS, 2010, p.63). Nesse
sentido, a produção cultural dos materiais que podem ser vistos e/ou ouvidos,
principalmente os que fogem a lógica de consumo e mercado, possuem um
papel primordial na consolidação dessas mudanças. Desse modo,
apoiamo-nos em Hooks (2020) em fortalecer o feminismo a partir do momento
em que a mulher ocupa um espaço antes destinado aos homens e produz,
como consequência desta ocupação, materiais perceptíveis, ela também
constrói um conjunto de significações capazes de reeducar percepções gerais
e individuais sobre o tema. Ou seja, quanto mais a imagem da mulher é
compreendida e analisada, maior é a chance de atingir naturalmente a
aceitação e quebra de paradigmas instaurados.

É importante levar em consideração que o heavy metal não se trata de um
gênero estático e padronizado, suas diversas ramificações exemplificam isso
muito bem. Entretanto, há uma verdade em comum na essência das músicas
deste gênero musical que é facilmente identificável no amplo alicerce
“metaleiro” e que o classifica como um “estilo de comportar e se vestir [...]
Afinal, o que seria de um rocker metálico, sem todo o aparato e pose que
destaca os adeptos desta corrente ‘maldita’ da moderna música pop?” (LEÃO,
1997, p.15).

A questão dos aparatos é interessantíssima no sentido da criação da
construção de uma identidade através de um universo de imagem e objetos
que atuam como ferramentas de expressão. Ao se referir a música pop
moderna como “maldita”, o autor também identifica um ponto em comum entre
os “metaleiros”, que é a aversão pelo conformismo e pela cultura de massa.
Compartilhar igualmente o desejo de luta contra o conformismo e a experiência
transformadora do pertencimento a um grupo com gostos similares, é uma
vontade em comum. Segundo relatos de mulheres que participam ativamente
da cena, ainda hoje existe a associação de que a mulher não combina com o
heavy metal, pois, trata-se de uma estética que exaltaria qualidades opostas a
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ideia de “fragilidade” ou “delicadeza”. Essa visão que mulher não deveria se
aventurar a tocar X ou Y instrumentos, ou X ou Y gêneros musicais, denota a
presença ainda muito forte de uma herança arraigada em princípios patriarcais,
pelo qual “o discurso predominante sobre os modos de ser masculino e
feminino é, pois, construído com a intenção de subordinar a mulher e
desvalorizar a esfera do feminino” (SANTOS, 2010, p.60).

Percebe-se a misoginia como uma estratégia de demarcação das diferenças
intra-grupais. A exacerbação da misoginia reflete um conflito que visa colocar
as garotas no seu devido lugar, ou seja, fora da cena. [...] Elas são rejeitadas,
não são percebidas como iguais, a não ser, que se comportem como homens
(PACHECO, 2006, p.6). O entendimento, apreciação e análise da imagem
feminina neste gênero eleva as possibilidades de fruição e identificação de
certas óticas próprias das subjetividades individuais, pelas quais o fazer
artístico se apresenta como um meio. A compreensão da imagem da mulher
“metaleira” estimula uma ótica com alicerces na percepção da própria
contemporaneidade e, a partir disto, fornece subsídios para uma construção de
uma linha capaz de explorar as características que consideram, a partir das
imagens, a experiência como um todo.

O heavy metal, enquanto linguagem artística plural, revela e expressa
intenções e sentidos da própria natureza humana. Em um mundo pautado por
relações de poder e controle, onde a imagem feminina adquire inúmeros
significados expressivos sendo, por vezes, objetificado, incita, por sua vez, a
percepção desta representação imagética, que transcende às questões
musicais e desvela toda uma geração de expressão da visualidade identitária
feminina.

Segundo Mirzoeff, a distância entre a riqueza da experiência visual na cultura
contemporânea e a habilidade para analisar esta observação cria a
oportunidade e a necessidade de converter a cultura visual em um campo de
estudo (MIRZOEFF apud SADERLICH, 2006, p.461). A atribuição de sentidos
deturpados ao corpo feminino, ou sobre a visualização de sua imagem, não é
uma característica do mundo contemporâneo, mas uma construção de
significados que ultrapassa séculos, significados estes construídos a partir das
imagens e das visualidades ao decorrer do tempo, contudo, a historicidade de
luta feminina para reverter danos causados de anos de repressão e atribuição
de papéis secundários frente a diversas atividades e locais de expressão.

O debate sobre a cultura visual e a visão sobre o corpo da mulher no heavy
metal por meio de experiências reais envolve, por si só, abordagens em
questões pertinentes a uma (re)educação de sentidos e significados dentro
deste gênero musical e na enorme influência que este possuí, principalmente
nos dias atuais, ressaltada pela utilização das mídias digitais. No entanto,
MIRZOEFF (2003), mais uma vez, percebe que, em cultura visual, o objeto de
estudo busca uma intersecção entre visibilidade e poder, e a partir desta
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analogia, identificar as relações de poder que a imagem feminina, neste
contexto específico, produz, promove e estimula, às práticas culturais, às
questões sociais e de gênero, bem como, toda a pluralidade dos significados
envolvidos.
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A cultura visual, as relações sociais e
de poder através da hibridização das
danças populares apresentadas pelo

Grupo Fitas de Montes Claros-MG

Heloisa de Lourdes Veloso Dumont19

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva

O objetivo deste estudo é investigar a respeito da atuação do grupo Fitas de
Tradições folclóricas de Montes Claros-MG, buscando analisar a sua efetiva
relevância diante da laboração e preservação da diversidade cultural oriunda
de tempos ancestrais, na edificação das relações humanas. Para tanto,
embasaremos em autores que tratam da identidade e da Cultura visual, de
modo a visibilizar e compreender, por intermédio das manifestações culturais
de diversos cultos e etnias, uma possível forma de proteção das
multiculturalidades de nossos ancestrais na contemporaneidade.

A inegável pluralidade cultural do nosso país e do mundo, demanda
comprometimento quanto a valorização da diversidade em todos os seus
aspectos. Nesse sentido, buscaremos investigar se a atuação do Fitas de
Montes Claros-MG, contribui positivamente em seu universo de laboração e
diante de seus associados, impactando na sociedade e transmitindo valores
culturais capazes de propagar o respeito pelas etnias, arte, linguagem e
representações, transmitindo valores morais capazes de destruir a intolerância,
ressaltando apenas o respeito entre as nossas desigualdades.

19 Doutoranda em arte e cultura visual – PPGACV/UFG, Mestre em arte e Cultura visual
PPGACV/UFG, Especialista em |Arte Educação e História da arte pela UNIMONTES;
Graduada em Educação Artística com Habilitação em artes plásticas; professora de Educação
Superior na Universidade Estadual de Montes Claros –UNIMIONTES.
heloisadumont@giscente.ufg.br.
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Esta tese, pretende ainda elucidar questões pertinentes ao estudo sobre a
pedagogia da educação não formal ou informal e da educação patrimonial,
como recurso para laboração do grupo através da hibridação e apropriação de
coreografias genuínas, na modernidade. O estudo basilar das tradições
imateriais realizadas pelo grupo Fitas busca novas referências, numa
perspectiva de habilitar seus parceiros diante de inéditas maneiras de perceber
e propor caminhos para o aprendizado, encontrando-se estabelecido fora de
qualquer ambiente de aprendizagem convencional. Intenciona, através do
fascínio e interesse comum aos seus pares, pesquisar e representar as
manifestações culturais herdadas da ancestralidade, de modo a recriar,
preservar e divulgar a diversidade cultural de nosso país.

Refletiremos ainda, sobre as relações de poder foucaultianas para pensar a
atuação do grupo, a fim de perceber seus integrantes como indivíduos
autênticos e capazes de modificar e serem modificados pelas expressões
populares como eixo norteador para o encontro ético-humano. Nesse sentido,
buscaremos investigar se a atuação do Fitas, contribui positivamente no seu
universo de laboração e junto a seus associados, impactando na sociedade e
transmitindo valores culturais capazes de propagar o respeito pelas etnias,
cultura popular, linguagem e representações. Sondaremos, se o grupo cumpre
sua missão de propagar e vivenciar a multiplicidade cultural, transmitindo
valores morais capazes de disseminar a intolerância, ressaltando o respeito
entre as nossas heterogeneidades culturais. As tradições populares, pensadas
pelo grupo como valores sociais dignos de aceitação, como fonte de
legitimidade de grupos determinados, para perpetuar os pilares das culturas
humanas, consoante aos conceitos de poder Foucaultianos, no sentido de
pensar os relacionamentos sociais permeados por relações de poder, capazes
de construir múltiplas possibilidades e premissas de modo a conceber sujeitos
prolíferos.

Acreditamos ser de grande relevância esta pesquisa para a linha C do
PPGACV e para a comunidade acadêmica de modo geral, pois trata-se de um
estudo que visa contemplar a educação fora do ambiente formal da escola,
abordando e fomentando a discussão a respeito da Educação patrimonial, que,
em se tratando de saberes específicos e tradicionais, pensaremos as
visualidades como gatilho para a aprendizagem. A autora Hanna Arendt (1995)
destaca que a educação jamais poderá ser compreendida como uma ação
acabada, devendo ser continuamente repensada diante das metamorfoses do
mundo. Nesse sentido, a educação possui um papel político fundamental por
se tratar da formação e refinamento para um mundo da coletividade, em que a
preservação está condicionada a sua transformação (ARENDT, 2005). Com
efeito, essas conexões com a coletividade vêm ao encontro da nossa proposta
de estudo, contribuindo para a absorção das culturas genuínas e a preservação
dos costumes.
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Estimamos que a imersão neste tema, trará à luz, a compreensão sobre as
diferenças culturais na contemporaneidade. Destacaremos a grande
quantidade de grupos culturais, sendo constituídos com o propósito de
representar e disseminar a diversidade cultural popular, através de
experiências e memórias estéticas, sendo significativo estes saberes artísticos
para a cultura visual. Abrangendo campos distintos e novas maneiras de
atuação e de interlocução com a sociedade, o tema desta pesquisa contribui
para a área das artes e da cultura visual, tendo em vista que a prática artística
e temas ligados ao patrimônio cultural são considerados pertinentes.

Nosso propósito é Investigar se a atuação do Fitas, contribui positivamente em
seu universo atuação, possibilitando a transmissão de valores culturais
capazes de propagar o respeito pelas etnias e cultura popular, pensando as
visualidades como estímulo para a aprendizagem, ressaltando o respeito pela
diversidade cultural. Pensar o grupo como facilitador da produção do discurso e
formas de saber, como instância produtiva da história social, da memória e do
imaginário, através de sua prática e receptividade de visualidades hibridizadas,
possibilitando a permuta das relações de poder provenientes das performances
coreográficas.

Além de um levantamento Bibliográfico contínuo para acompanhar as recentes
publicações nas diversas áreas a serem abordadas, como a Cultura Visual, a
Educação Patrimonial e memoria, relações de poder, dentre outros, faremos
um levantamento pormenorizado a respeito da história do grupo Fitas e de sua
atuação, através de Fotos, depoimentos em revistas e Jornais, de modo a
verificar sua contribuição para a formação social e a preservação das
manifestações culturais. Intentamos também uma pesquisa de campo com
integrantes, ex-integrantes, membros da comunidade e organizadores de
Festivais, representantes culturais etc., através de tomada de
depoimentos/entrevistas, a fim de nortear a averiguação quanto ao
fortalecimento e preservação das identidades culturais, conscientes ou não, por
meio a atuação do grupo.

Este estudo se circunscreve numa perspectiva de investigar a produção de
saberes e da cultura visual através do grupo Fitas de Montes Claros -MG, no
sentido do discurso educativo e do conhecimento social e cultural, memória e
patrimônio imaterial, dentre outros. Intentamos compreender criticamente a
cultura visual e o estudo da imagem, a relevância das manifestações populares
hibridizadas pelo grupo, como agentes formadores e transformadores dos
discursos e das relações de poder advindas do seu trabalho.

O grupo Fitas foi idealizado como possível propagador das tradições culturais,
respeitando as peculiaridades das manifestações, pesquisando e adaptando as
danças representadas em seu repertório, ao evidenciar as características do
desenho coreográfico e das vestimentas hibridizadas com materiais
contemporâneos, mantendo a conformação original. Assim, buscaremos com
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este estudo compreender criticamente a cultura visual e a educação patrimonial
através das manifestações populares hibridizadas pelo grupo Fitas, como
agentes formadores e transformadores dos discursos e das relações de poder
advindas de sua laboração.
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Cozer bolos/coser livros -
autopublicação de livros: ação

pedagógica e artística na Cidade de
Goiás (GO)

Wagner Falcão Carlos20

Orientadora: Lilian Ucker Perotto

Nessa pesquisa de mestrado estudei a experiência artística e pedagógica que
tem por princípio o fomento à autopublicação de livros como elemento de
formação educacional, espaço de experimentação artística e coadjuvante na
construção da cidadania, envolvendo, essencialmente, pessoas maiores de 18
anos residentes na cidade de Goiás (GO) e não moradoras do seu Centro
Histórico. Essa experiência foi intitulada por mim como: Cozer Bolos/Coser
Livros e ocorreu no ano de 2021.

O trabalho tem como objetivo geral “oportunizar o acesso de outros sujeitos ao
livro na condição de autoria, minimizando a distância entre as pessoas a esse
objeto ao buscar caminhos para, de um lado, questionar o direito artificialmente
construído pelas autoridades visualizadoras de acesso exclusivo ao livro na
condição de autoria; do outro, oportunizar que outros sujeitos possam
acessá-lo na condição de autores e autoras, valorizando suas perspectivas
através desses objetos”. Para efeito de delimitação temporal e geográfica, foi
proposta para ser realizada na cidade de Goiás (GO) no período de 2019 a
2021. Goiás é o lugar onde hoje vivo e trabalho como professor desde agosto
de 2018 e sinto que poderia ser igualmente realizada tanto no meu antigo lar,
Altamira (PA), onde morei por quatro anos, quanto na minha cidade natal, João
Pessoa (PB) ou em qualquer um dos outros 5570 municípios brasileiros (IBGE,
2020). A pesquisa se conecta com a Linha de Pesquisa C do PPGACV/UFG -

20 Professor de Artes Visuais do IFG, com especialização em Letras: Linguagem e Ensino pela
UFPA e estudante de mestrado do PPGACV/UFG. Integra o Grupo de Pesquisas em Artes e
Audiovisual – IFG e o Grupo de Pesquisa em Arte, Educação, Profissionalização e
Comunidades – IFG (INCOMUM). E-mail: wagner.carlos@ifg.edu.br
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Educação, Arte e Cultura Visual ao propor uma investigação ligada ao fomento
à produção de livros autopublicados, em uma relação de ensino em contextos
não formais. Os caminhos escolhidos nesta pesquisa assentam-se dentro do
pensamento e das abordagens metodológicas presentes na Cultura Visual,
campo apresentado por Mirzoeff (2003, p. 21-22) como “uma disciplina tática e
não acadêmica. É uma estrutura interpretativa fluida, focada na compreensão
da resposta de indivíduos e grupos à mídia visual”. Se desenvolve em torno da
realização de uma ação artística e pedagógica de fomento à autopublicação
intitulada Cozer Bolos/Coser Livros, em que atuo como
professor/pesquisador/artista estimulando as experiências de produção de
livros independentes para três sujeitos selecionados para participar da ação.
Questões como a autonomia das pessoas participantes para realizar esse e
outros projetos de publicação de livros de sua autoria, as repercussões de
tornarem-se autoras/es de livros e a viabilidade de estratégias semelhantes de
fomento são analisadas na pesquisa a partir da experiência de ensino
articulada em torno da ação Cozer Bolos/Coser Livros. A ação busca, a partir
das reflexões de Freire (1996) sobre saber ensinar, criar as possibilidades para
que os sujeitos possam, eles mesmos, produzir e construir conhecimentos que,
nesse caso, voltam-se para o tema da autopublicação de livros. Este trabalho
contribui para o campo das artes e da cultura visual ao observar o livro como
uma imagem-objeto, sem priorizar uma análise dos seus conteúdos que parta
da literatura ou da linguística. Outro ponto chave investigado no texto
dissertativo é percepção de que o livro é um objeto que opera dentro de um
Sistema Simbólico (BOURDIEU, 1989) e cuja reivindicação da sua autoria deve
ser ampliada para mais sujeitos cujas narrativas não hegemônicas podem ser
valorizadas através do objeto livro. Um conceito chave presente no trabalho é a
ideia de contravisualidade (MIRZOEFF, 2016) presente na reivindicação da
autoria de livros por outros sujeitos moradores da cidade de Goiás (GO) não
pertencentes a grupos historicamente privilegiados. É possível identificar, a
priori, alguns impactos da pesquisa para a sociedade ao buscar construir
caminhos para aproximar outros sujeitos e suas narrativas do livro,
experimentando metodologias que possam contribuir para a banalização do
livro e do acesso a ele como autor/a. Além de observar as críticas de
Greenwood e Levin (2006) às relações entre as universidades e a sociedade e
localizando-se nas perspectivas que os autores apresentam da pesquisa-ação,
de forma mais imediata, a pesquisa viabilizou a produção de três livros
impressos por sujeitos recrutados na pesquisa, os quais tornaram-se autores
independentes ao fim do processo. Foi produzido o livro “Pra viver: uma
vibrante jornada de 30 dias”, “Um só” e “Entres Pontos e Meadas”,
respectivamente das, agora autoras, Ariane Borges, Késsia Noleto e do autor
Valdeir Gomes Pereira Júnior. Participei da produção como
professor/artista/pesquisador, orientado a produção, realizando a diagramação
e a impressão e encadernação dos livros.
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Colonialidade no ensino de artes: uma
análise do projeto HUMANAE, de

Angélica Dass, para a discussão de
uma pedagogia de resistência e uma

educação antirracista

Vanessa Silva Andrade21

Orientador: Prof. Dr. Glauco Batista Ferreira

Coorientador: Prof. Dr. Renato de Oliveira Dering

A relação do ensino de Artes e a importância da Cultura Visual é intrínseca,
uma vez que pensar na cultura visual é pensar na constituição da sociedade e
dos indivíduos que fazem parte dela. No entanto, ao longo da história da
educação, o ensino de Artes esteve ancorado em uma perspectiva ora
historiográfica ora de enumerar e pontuar características sobre determinadas
vertentes ou vanguardas, diminuindo um outro tipo de proposta: a reflexão e a
crítica sobre essa linguagem. Portanto, verifica-se, nesse envolvo, uma
banalização desse componente curricular na escola, o que, por sua vez,
promoveu - e ainda promove - diversas formas de preconceito social, como o
racismo, que ocorre por meio de reproduções que advém de uma visão de
dada elite cultural e econômica. Quando compreendemos tal proposta,
notamos que a educação tem princípios que dialogam com a colonialidade do
saber, discutida por Quijano (1992). Em síntese, uma forma de dominação de
corpos por meio de um dado conhecimento massificado e imposto a todos os
sujeitos, contribuindo para uma educação racista. A proposta deste trabalho é
promover uma crítica a essa visão por meio de uma pedagogia de resistência,
potencializando, assim, uma crítica de como a colonialidade ainda está

21 Mestranda em Arte e Cultura Visual, vinculada à linha de pesquisa Educação, Artes e Cultura
Visual, pela Universidade Federal de Goiás (PPGACV/UFG). É especialista em História e
Cultura e graduada em História, também pela UFG. É professora da educação básica na rede
privada de Goiânia - Goiás. E-mail: vanessaandrade@discente.ufg.br
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presente no ensino de Artes e discutindo a necessidade de uma educação
antirracista. Desse modo, tem-se como problema de pesquisa compreender a
importância de projetos artísticos que contribuam para reflexão social,
principalmente em ambiente escolar. Dito isso, o objetivo geral deste trabalho é
discutir, por meio do Projeto Humanae, de Angélica Dass, como a raiz da
colonialidade ainda se presentifica no ensino de artes visuais nas escolas logo,
contribuindo para a relação entre Educação, Arte e Cultura visual pois permite
analisar como a padronização visual, imposta pela normatização de cores, tem
impacto na formação social e de identidade dos sujeitos em processo de
aprendizagem na Educação Básica. Tomando por base que é na educação que
os sujeitos se tornam agentes ativos de seu processo de aprendizagem, o
Ensino de Artes Visuais é importante ferramenta para a crítica desses modelos
pré-concebidos. A pesquisa, portanto, traz suas contribuições ao se propor
uma nova perspectiva em e pensar o ensino de artes na escola e, desse modo,
rasurar a colonialidade do saber que se instaura também por meio das artes.
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Imagens da diferença e narrativas de
si: relações interculturais e

arte/educação com mulheres e jovens
da Tiririca dos Crioulos

Aia Oro Iara (Larissa Isidoro Miziara)22

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Leda Maria de Barros Guimarães

Coorientador: Prof. Dr. Marcos Alexandre dos Santos Albuquerque

Ao reconhecer que a colonização dos povos latino-americanos envolve uma
dominação econômica e subjetiva, que estabelece relações hierárquicas entre
humanos e seus conhecimentos, assim como, com outros fluxos materiais, a
pesquisa pontua alguns paradigmas que demanda uma reconstrução
epistêmica e de autoimagens. Os desafios permeiam as formas desiguais na
produção de conhecimento, ao longo das relações interculturais, o regime
discursivo que invisibiliza as mulheres negras e indígenas na academia
científica e as limitações na compreensão moderna, colonial, capitalista sobre
as cosmologias afroindígenas. A pesquisa se desenvolve de forma colaborativa
com mulheres e jovens da Tiririca dos Crioulos, um quilombo-indígena
localizado no sertão de Pernambuco e busca elaborar a construção de
identidades que ocorre ao longo das relações interculturais e por meio da
arte/educação, refletindo a retificação de opressões e a garantia de direitos. De
acordo com os estudos da Cultura Visual, a pesquisa aborda a naturalização
das opressões sociais por meio da arte, estética e visualidades associadas a
Tiririca dos Crioulos e a etnologia indígena do Nordeste, a partir de imagens,
conceitos e políticas estatais, que colaboraram para a construção de
estereótipos e processos discriminatórios em torno dessas populações, da
ideia de “quilombo-indígena”, de mulheres indígenas, negras e quilombolas. Ao

22 Aia Oro Iara é doutoranda em Arte e Cultura Visual do Programa de Pós-Graduação em Arte
e Cultural Visual (PPGACV/FAV/UFG), bolsista CAPES, integrante do Grupo de Pesquisa do
Núcleo de Antropologia da Arte (N.A.D.A) do Centro de Ciências Sociais da UERJ, é mestra em
Antropologia Social pelo Programa de Antropologia (PPGA/UFPB),
iabaraproducoes@gmail.com.
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refletir sobre a construção históricas de imagens, que nos educam a
capacidade de ver, assim como geram, ou não, as possibilidades de interações
sociais, bem como de acessos, ou não, à direitos sociais, a pesquisa se torna
importante para a Linha de pesquisa “Educação, Arte e Cultura Visual”, do
PPGACV/FAV/UFG, bem como, para o campo da Arte e Cultura Visual. Da
mesma forma, a partir de uma pedagogia decolonial, elaborada pela Tiririca dos
Crioulos ao longo dos últimos 81 anos, a qual se organiza por meio de suas
identidades étnicas, as imagens e narrativas também apresentam uma
ampliação das percepções sobre as identidades, os conceitos, práticas de
produção de conhecimento e construção de realidades, e com isso um esforço
de desconstrução das imagens, a partir de uma inserção política no campo de
disputas por narrativas e garantia de direitos. Ao considerar que os
conhecimentos que adquirimos afetam o modo como percebemos a nós
mesmas e o mundo, a pesquisa intercultural crítica com as mulheres e jovens
da Tiririca dos Crioulos, apresenta possibilidades e limitações na produção de
conhecimento, influenciadas por questões de gênero, raciais e geração.
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Grupo de Trabalho 3

Participantes: Alessandra Carneiro Ribeiro, Alzira Martins Prado, Ana Carolina
de Santana, Bruno Eduardo Morais de Araújo, Daryellen Ramos Arantes,
Jossier Boleão, Leda Maria de Barros Guimarães, Nandra Imiane Ramos, Nara
Mendes Moreira, Renato Cirino Machado Alves Pereira.

O terceiro Grupo de Trabalho (GT3) apresentou uma miríade de processos,
metodologias e abordagens, porém todos os trabalhos orbitam em volta das
discussões sobre os estudos da cultura visual e os processos educativos. Com
olhar crítico e atencioso, os autores voltaram suas atenções para temas
contemporâneos com a finalidade de atualizar as discussões dos campos
propostos e trazer luz sobre temas relevantes para os estudos da educação e
das e com imagens, valorizando temas atuais e cotidianos.

Foram apresentados trabalhos que dialogam intimamente com as
preocupações nucleares do campo da educação e dos estudos da cultura
visual ao propor reflexões acerca dos espaços de educação formal, informal e
não-formal a partir de práticas educacionais e culturais diversas, evidenciando
processos de construção de narrativas, o ensinar e aprender, as visualidades e
as contravisualidades como questões propulsoras de provocações. Por mais
dispares que sejam, as pesquisas apontam para uma mesma direção, a das
potencialidades dos estudos da cultura visual para o campo educativo.

Os trabalhos apresentados voltam suas atenções para temas e espaços
educacionais diversos, indo da cultura do Slam, uma modalidade de poesia
urbana, ao planetário, dos jogos à moda, das memórias aos filmes e
fotografias. As pesquisas se mostram diversas, porém não dispersas, visto que
a centralidade da educação e do uso da imagem se mantém em cada uma das
pesquisas aqui discutidas. Essa valorização de espaços múltiplos está no
centro dos estudos da cultura visual, que como campo interdisciplinar
reconhece a importância da imagem no contexto de formação do indivíduo.

Para além da discussão sobre arte e educação, é comum a todos os trabalhos
apresentados pelos integrantes do GT3, o desenvolvimento de pesquisa de
campo envolvendo indivíduos como colaboradores das pesquisas, apontando
para uma tentativa de diálogo entre o Programa de Pós-Graduação em Arte e
Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás e a comunidade externa.
Essa ação justifica a perspectiva interdisciplinar das pesquisas apresentadas
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por este grupo na busca por novas percepções, provocações e
experimentações no que tange a arte e a educação.

Ao utilizar elementos imagéticos, das artes, dos cotidianos e das memórias na
expectativa de contribuir, ampliar e questionar as práticas pedagógicas, os
pesquisadores apontam algumas contribuições esperadas em relação aos seus
projetos:

- Promover apontamentos, deslocamentos e convergência entre as dimensões
do slam pensando a prática educativa, a contravisualidade e as
contranarrativas.

- Deflagrar contextos de formação docente e consolidar pesquisadores,
afetando a agenda de ensino e aprendizagem de artes visuais.

- Possibilitar novos olhares para as narrativas orais e visuais como potenciais
práticas pedagógicas.

- Valorizar as histórias de vida como deflagradoras de tradições, costumes,
memórias e afetos.

- Contribuir para o ensino do design de moda repensando modos técnicos de
ensinar.

- Compreender que as fotografias fazem parte de práticas cotidianas
(independentemente de seu formato) e por isso, desejam e precisam ser
questionadas e problematizadas.

- Criar conexões pedagógicas com o uso do planetário como
metodologia/recurso de ensino pelas escolas.

- Pensar o jogo como um elemento educativo, levando em consideração o
consumo e a sociabilização.

- Potencializar no contexto formal o currículo de artes visuais para a construção
de filmes.

Apesar dos anseios com as possíveis contribuições referentes ao estudos aqui
apresentados, os participantes do GT3 apontam como principal dificuldade
para a efetivação de suas pesquisas o contexto pandêmico. Para os
pesquisadores o cenário impactou profundamente as pesquisas, exigindo
adaptações nas metodologias e abordagens, e em alguns casos mudando
drasticamente os objetivos e resultados pretendidos. Não obstante, os
participantes do Grupo de Trabalho revelaram dificuldade em consolidar o
vínculo de suas pesquisas na área da arte e da cultura visual, sendo indicado
posterior aprofundamento e um embasamento mais firme nas questões
relacionadas à área, deslocando essas discussões para a centralidade dos
projetos.
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Por fim, é necessário evidenciar o caráter pedagógico das pesquisas,
visibilizando narrativas, imagens e visualidades como possibilidades de
experiências para a construção de novos saberes-fazeres no ensino de artes.

Bruno Eduardo Morais de Araújo
Nara Mendes Moreira
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Tracejados aracnídeos na pesquisa em
arte, educação e cultura visual

Leda Guimarães23

Este texto dá prosseguimento ao artigo “Teias Investigativas de uma
comunidade transaprendente” de 2015, onde procurei reunir pesquisas
realizadas sob minha orientação até aquela data, sustentando a ideia de que
processo de orientação, ou a relação orientadora/orientados(as) estaria baseada
em processos aracnídeos. Volto a esta ideia para refletir sobre minha presença
como professora orientadora no Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura
Visual, atuando na linha C “Arte, educação e cultura visual”. Presença que se
faz no acompanhamento do desenvolvimento de teses e dissertações buscando
colaborar no processo formativo de pesquisadores e pesquisadoras nesse
campo de atuação. Enquanto docente de pós graduação tenho construído uma
agenda investigativa pontuada por questões relacionadas à saberes/fazeres
docentes, histórias e memórias arteducativas, experiências conectadas às artes
e culturas populares. Optei por organizar este texto em torno de dois projetos de
pesquisa cadastrados na PRPG/UFG: O primeiro é “Ensino de Arte em Contexto
de Comunidade” e o segundo “Formação de professores em Artes Visuais:
expandindo o conceito de rede de aprendizagem”.

O projeto Ensino de Arte em Contexto de Comunidade tem se dedicado a
investigar formas, concepções, metodologias e processos ligados a
experiências de ensino e aprendizagem de artes visuais em uma diversidade
de contextos comunitários. Por comunidade consideramos uma amplitude de
coletivos nos quais saberes teóricos e práticos, em situações rurais e urbanas
tomam lugar e se reinventam. O termo comunidade utilizado nessa proposta
faz menção a um conceito de coletividade, de estar com e entre pessoas,

23 Licenciada em Educação Artística (1985), mestre em Educação pela UFPI (1995), doutora
em Artes pela USP (2005) e pós doutora pela Complutense de Madrid (2013). É professora da
FAV/UFG atuando nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais e no PPGACV. Tem pesquisado
formação de professores em artes visuais, artes e culturas populares, ensino de arte e
comunidades. Ex-presidente da FAEB - 2017/2018. É membro do InSea e do CLEA.
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grupos que compartilham interesses comuns, e, de considerar esse coletivo
como potência epistemológica e metodológica na formação de
pesquisadores(as) interessados nessa perspectiva.

Tenho recebido orientandos e orientandas que investigaram questões ligadas
às artes e culturas populares, aos saberes e fazeres artesanais, a tradição de
ofícios e a experiências de arte e comunidade como fazeres formativos.

Começo com as dissertações “Histórias com Dona Prizulina: da beira do fogão
à cultura visual” as de Wolney F. de Oliveira (2009) e “Teias de reciprocidade
entre educadores de artes de Goiânia e a comunidade de Ribeirão de Areia
(MG)” (2016) de Elmira Vicente Inácio que mergulham no cotidiano de
comunidades específicas, Lagolândia em Goiás e Ribeirão de Areia em Minas
Gerais, refazendo narrativas do cotidiano, dos ritos e dos imaginários que
organizam a vida nesses locais. A pesquisa de Cássia Oliveira “Casa de Pedra:
a construção de uma experiência docente da oralidade à visualidade” (2018)
também faz um mergulho nas relações escola e comunidade no interior da
Bahia. A dissertação de Genilda da Silva Alexandria “Narrativas de patrimônio
e percepções culturais sob a ótica da cultura visual” (2011) também investiga
essa relação escola/comunidade em propostas de educação para patrimônio.
Já na tese de Juzelia de Moraes Silveira “Ao sabor das narrativas - sujeitos,
cotidiano e práticas de cozinha” (2015) práticas de cozinha e de cozinhar é o
traço que vai definir a comunidade a ser investigada assim como o
fazer/aprender e resistir por meio de um teatro de bairro periférico em Goiânia
é a comunidade investigada na dissertação “Caminhos para ver, se ver, ser
visto: o grupo de teatro Venvê Parangolé” de Aurisberg Leite Matutino (2012).
Edith H. Lotufo investiga um projeto comunitário de artesanato realizando uma
viagem aos anos de 1980-1900 em Porto Nacional, antiga cidade de Goiás
hoje pertencente ao Estado de Tocantins. (Uma experiência intercultural em
torno do artesanato de Porto Nacional, Tocantins; 2015; Dissertação). A tese
“Libellus Maria do Pote - narrativas de pesquisa sobre mediação e visualidades
populares” (2016) de Denise Bogéa teve como foco a ceramista Dona Maria,
na pequena comunidade do município de Humberto de Campo no Maranhão. A
pesquisa revelou as articulações dessa poteira criadora, como mulher, mãe,
ambientalista, professora e líder comunitária. A tese de Wolney F. de Oliveira
“Saberes-fazeres cartografados à partir da memória do meu avô” (2016) ao
puxar fios de memória da mãe e do avô materno, desnovela comunidade de
ofícios que articularam os tempos e espaços de cidades no interior de Goiás.

Dois trabalhos tangenciam as questões do primeiro projeto, pois, embora não
tratem diretamente de ensino, expõem visualidades populares de contextos
urbanos (as pintadas dos muros de Montevidéu (Uruguai) e as construções
vernaculares insurgentes no traçado de Goiânia, Goiás, revelam situações de
formação do olhar e do existir nas cidades. Consideram outras comunidades, a
de transeuntes que compartilham as visualidades urbanas e os dois autores
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tecem considerações sobre possibilidades pedagógicas das interações
moradores/transeuntes/cidade. As duas dissertações são “Montevideo: qué es
esso en los muros? (2018) de Maurício F. Schneider Kist e “Insurgências e
ressurgências do "popular" no traçado erudito da cidade planejada de Goiânia”
(2019) de Cristiano Lemes Carvalho.

Das orientações ainda em curso, três pesquisa de doutorado se somam a esse
conjunto: o trabalho de Aia Oio Iara (Larissa Miziara) sobre Arte/educação
indígena e quilombola na comunidade Tiririca dos Crioulos em Pernambuco
(início 2018). Trabalhando no Curso de Licenciatura em Educação do Campo
na Universidade Federal do Tocantins, Campi Arraias, Hertha Tatiely Silva
percebe a necessidade de buscar outras possibilidades de produções de
saberes e de fazeres artísticos que não estão incluídos na narrativa das artes
visuais hegemônicas postas no currículo oficial do curso (início 2018). Já a
pesquisa de doutorado de Aurisberg Leite Matutino está sendo feita a partir de
mapas da violência juvenil nas experiências culturais de jovens na cidade de
Luziânia- Goiás (início 2018). A doutoranda Beatriz de Jesus Sousa está
investigando imagens e acervos visuais familiares indagando como estes
também se constituem estabelecendo relações entre visualidades, poder,
gênero e arte/educação (início 2021). A mestranda Tainá G. Coelho está
investigando a presença de mulheres na Escola Bauhaus, professoras que
conduziram cursos ligados de tecelagem e outras práticas artesanais,
esquecidas pela história. A pesquisa “A educação pelo ofício: experiências das
mulheres na Bauhaus” (ainda provisório) também busca refletir essa
invisibilidade no contexto do ensino de artes no Brasil (início 2021).

O segundo projeto “Formação de professores em Artes Visuais: expandindo o
conceito de rede de aprendizagem” situa-se na estreita relação entre pesquisa
e docência como campo investigativo. Busco abrigar sob esse projeto
pesquisas que se interessem em investigar processos de formação (inicial e
continuada), questões metodológicas, históricas, conflitos sociais, os impactos
das tecnologias, performances juvenis, etc. Os resultados das diferentes
pesquisas contribuem para a expansão de redes de ensino aprendizagem em
artes, especialmente em artes visuais, design, e outras áreas do conhecimento.

Reuni as diferentes pesquisas vinculadas a esse projeto que problematizaram
processos formativos, metodológicos, históricos, dentre outros aspectos. A tese
de Antônia Camila Alves - Mediações urbanas em rotas autobiográficas:
processos de Formação em Artes a partir dos graffiti do Selo Coletivo (CE) e
das Minas de Minas Crew (MG), (2021) assume a ênfase de seu próprio
processo de formação enquanto professora, mulher negra e artista urbana na
interlocução com tantos outros/as e práticas de grafite. A tese de Nicolás
Andrés Gualtieri - Design Gráfico, artes e cultura visual: experiências e
entrecruzamentos metodológicos (2020) também lança um olhar sobre a
experiência docente como professor no curso de Design Gráfico na UFG
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atravessado pelas proposições de ensino e aprendizagem a partir da arte e
cultura visual. No mestrado, Alexandre Jose Guimarães investigou a mediação
de professores(as) que atuavam na Licenciatura em Artes Visuais na
modalidade EAD, daí resultou a dissertação “Escolas Flutuantes Sujeitos
Transaprendentes” (2011). Já no doutorado, Alexandre investiga o contexto do
ensino de artes visuais na educação profissionalizante no IFG na tese
“Avessos docentes dos professores de artes do IFG” (2018). Marcelo Forte
também pauta processos de formação docente com ênfase para o estágio
curricular obrigatório das Licenciaturas resultando na dissertação
“Atravessando territórios: Fazendo-se docente-artista no processo de
formação” (2013). Nayara J. S. Monteles também investiga o estágio, só que
no curso no contexto da educação a distância na dissertação “Estágio
Supervisionado no curso de Artes Visuais-Modalidade a Distância/UFMA e as
circunstâncias de conflito e confronto” (2016). Também investigando a
formação por meio da EAD, Elizabete F. Palma examinou a sua trajetória como
professora na dissertação “Formação docente, construção cultural, social e
política na Licenciatura em Artes Visuais UAB/Unimontes (2014). Por sua vez,
o então mestrando Tales Gubes Vaz utilizou o contexto de formação dos cursos
de Licenciatura em artes visuais EAD na FAV-UFG para discutir questões sobre
posições identitárias relativas a gênero e a escolhas afetivas resultando na
dissertação “Pedagogia Queer, cultura visual e discursos sobre
(homo)ssexualidades” (2012).

As próximas pesquisas se debruçaram sobre o contexto da educação básica
em cinco diferentes escolas de Goiânia e uma escola em Uberlândia-MG.
Audnã Abreu Silva investigou a presença das tecnologias no cotidiano de
docentes na dissertação “Educação e Tecnologia: imagens eletrônicas na
escola (2014). Luís Augusto de P. L. Pacheco na dissertação “Experiência
Estética no Ensino Médio: a Performance, o Corpo e o Conhecimento Sensível”
(2019) investigou performances de estudantes fora da aula sala de aula, fora
do controle disciplinar enfatizando como estas revelam outras aprendizagens.
Aissi Kárita da Silva reuniu na sua dissertação “Fazendo da Escola um Ninho:
O Programa Ambiental de Oiticica como Apropriação do Espaço Escolar”
(2015) a poesia passarinhada de Manoel de Barros como metodologia e os
ninhos de Hélio Oiticica como possibilidade de reinventar a escola. Na
dissertação “Arte/Vida/Trabalho: Produção de Sentidos de Hip Hoppers da Vila
Pedroso” (2010) Vânia Olária Pereira pesquisou a transição jovens que
dançavam hip hop na escola para a dura realidade da vida “adulta” do trabalho.
Ivaina de Fátima Oliveira na sua dissertação “A (in) visibilidade da cultura negra
africana no ensino de artes visuais” (2008) discutiu os impactos da Lei 10.639
na educação básica em Goiânia lançando questionamento sobre a preparação
de docentes e agente públicos para a efetiva implementação da proposta de
trabalhar conteúdo da história afro brasileira. Dez anos mais tarde, Karyna
Barbosa Novais retoma essa discussão, na sua dissertação “Educação
étnico-racial no ensino de artes visuais, (2019) mas dessa vez, examinando
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suas experiências com a educação étnico racial no ensino de artes visuais em
uma escola pública em Uberlândia-MG.

Acho importante ressaltar a contribuição de pesquisas realizadas por docentes
de outras áreas que dialogaram com as questões da arte e da cultura visual em
outros campos docentes. Raquel M. de Melo na dissertação “A Espada era a
Lei: Visualidades da Práxis Pedagógica” (2008) investigou conteúdos e
mensagens pedagógicas presentes em filmes da Disney na formação de
pedagogos(as). Já Fabiana Alzira R. Nascimento que veio da Licenciatura em
Educação Física trabalhou com álbuns e memórias de ex-professores na sua
dissertação “ESEFFEGO: imagens do pioneirismo da Educação Física em
Goiânia” (2009). Vinda do ensino de língua estrangeira Najla F. Saghié
trabalhou com apropriações vernaculares de marcas e slogans publicitários na
dissertação “O ensino/aprendizagem da língua inglesa na perspectiva da
cultura visual” (2008).

Nas orientações em andamento, as pesquisas de doutorado de Luís Spindola e
Dânia Soldera e a de mestrado de Janaína Calixto também se aninham nesse
segundo projeto de rede de aprendizagens. Luís está investigando a recepção
das visualidades dos 5 Videoclipes mais acessados do Youtube brasileiro entre
2018 e 2020 por alunos da rede pública em Goiânia descortinando processos
formais e informais de aprendizagem. O título, ainda provisório é “Vida digital
absurda: vigiar, punir e escolher: nascimento da prisão estética escolar”. Dânia
(O ateliê como espaço de formação docente em artes visuais: desafios
(de)coloniais) investiga como ocorrem processos de construção de
conhecimento em disciplinas de ateliê no curso de Licenciatura em Artes
Visuais da modalidade EAD, que tem formado docentes ao longo de doze anos
na Faculdade de Artes Visuais. Se debruça sobre a produção de trabalhos
artísticos e as conversas postadas nos fóruns virtuais e em relatos de
experiência de egressos para sondar como os(as) estudantes construíram seus
percursos de aprendizagem para além do tradicional espaço físico como sala
de aula/atelie. Janaina, professora de dança, dialoga com um acervo de
imagens-ação registradas nos cinco anos de sua prática educativa no Colégio
Orlando de Morais em Goiânia, para entender percursos de sua formação e
atuação como arte educadora nessa área.

No decorrer desses quinze anos como docente no PPG em Arte e Cultura
Visual atuando na linha C, me permito pensar que esse conjunto de pesquisas
(concluídas e em andamento) tem contribuído por um lado, para afetar a
agenda do ensino e aprendizagem de artes visuais com outras estéticas, outros
saberes alojados perifericamente ou mesmo excluídos nos currículos,
aprendendo a aprender com outros processos coletivos e comunitários, e, por
outro lado, deflagrar processos de formação docente em contexto formais e
não formais, a partir de questões identitárias, sociais, raciais, feministas,
históricas, tecnológicas, sócio culturais que (re)organizam as ações e atuações
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docentes afetando agendas da educação em arte e cultura visual. Além disso,
esse conjunto de dissertações e teses indicam o construir-se docente
pesquisadora, aprendendo com cada orientando(a), com suas inquietações e
caminhadas, a cada banca de qualificação e defesa onde se aprende com
os(as) colegas nos processos de inquirições avaliativas. Penso que esse
conjunto tem fabricado contribuições para a pesquisa na área de artes visuais e
educação, ao formar novos pesquisadores(s), muitos atualmente atuando em
cursos superiores, educação básica, EJA e em outras instâncias profissionais
não formais.

Para finalizar, no decorrer dos processos de orientação tenho buscados
caminhos aracnídeos na construção de teias que fazem surgir outros caminhos
metodológicos nos quais consideramos o processo de investigar enquanto
processo poético, e a partir disso, a valorização do ato criador que une forma e
conteúdo, vida e pesquisa. Caminhos metodológicos tecidos a partir da poesia,
do uso de metáforas, de analogias, memes, de experiências do cotidiano
dentre outras invencionices, vão constituindo um corpo de pesquisas que
podem configurar como produção de conhecimento “sin perder la ternura”.

A pesquisa em artes é uma terceira casa epistemológica, a da própria arte, e
por certo, a mais antiga de todas, uma vez que desde sempre, artistas
pesquisam para produzir suas obras. Tenho refletido sobre esses percursos,
seus conflitos e resultados em diversos textos: GUIMARÃES e FERNANDES
(2009); GUIMARÃES (2010, 2018, 2021) dentre outras publicações nas quais
tento enfatizar a força dos processos de criação como “carnatura constitutiva”
de nossas pesquisas, seja qual for o tema e o foco da problematização a ser
investigada. Assim, os processos aracnídeos se referem a esse fio que sai de
nossos corpos e corpus investigativos de questões, temas e procedimentos na
pesquisa em arte, educação e cultura visual.

Ps. Todas as pesquisas concluídas podem ser acessadas no site do PPGACV
e estão disponíveis para download em
https://culturavisual.fav.ufg.br/p/6212-dissertacoes-e-teses.
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Imagens lúdicas e jogos visuais: jogos
de tabuleiro modernos no espaço

educativo formal

Bruno Eduardo Morais de Araújo24

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

O jogar é um importante aspecto do comportamento humano, e a educação
pode se beneficiar das facilidades que o ensino lúdico oferece, principalmente
em uma sociedade onde o papel do jogo ganha importância exponencialmente,
e os jogos de papel voltam a ganhar atenção massiva, de forma que urgem
novas e atualizadas pesquisas sobre as possibilidades lúdicas modernas, que
se expandem a cada dia.

A presente pesquisa com título "Imagens lúdicas e jogos visuais: Jogos de
tabuleiro modernos no espaço de educação formal" se propõe a encarar essas
imagens a partir do ponto de vista educacional, visto que estes jogos são ricos
em conteúdos e exigem saberes específicos, se mostrando assim valiosos
artefatos para a educação.

Essa pesquisa surge da demanda de trabalhos que abordem o que há de mais
moderno envolvendo o uso de jogos como ferramentas pedagógicas, onde
propomos uma abordagem atualizada sobre os jogos a partir dos estudos da
arte e educação. A pesquisa também objetiva projetar jogos educativos como
ferramenta metodológica para entender melhor como funcionam os jogos
estruturalmente, e nesse sentido, já começamos a pesquisa com um acordo de
desenvolvimento de um jogo para a Assembleia Legislativa de Goiânia.

A abordagem dos jogos é feita a partir de uma perspectiva que questiona o
lugar cultural dos jogos na sociedade, levando em consideração como a

24 Doutorando bolsista FAPEG no PPGACV/UFG, mestre em Arte e Cultura Visual. Membro do
Grupo de Pesquisa Educação, fronteiras, arte e seus transbordamentos. E-mail:
brunoemaraujo@discente.ufg.br
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relação desses jogos com as questões de gênero, classe, raça e geração pode
mudar o contexto de jogo e a recepção dos conteúdos por parte dos jogadores.

Esperamos, com essa pesquisa, colaborar com a formação e divulgação de
conhecimento científico relevante, de qualidade e de interesse do público
externo, uma vez que o tema jogos e educação é um tema de interesse
crescente, visto que aumentam a cada dia os relatos de sucesso da aplicação
de jogos no ambiente educacional, porém ainda carecem de relatos,
experiências e publicações abordando o tema.

Professores, especificamente, encontrarão em minha pesquisa reflexões sobre
o uso prático desses jogos em sala de aula, mas também haverá uma pesquisa
conceitual que se presta a expandir o entendimento do uso banal da imagem
em sala de aula, expandindo o significado da pesquisa para outras práticas
visuais para além dos jogos de tabuleiro modernos.

Os jogos eletrônicos, ou games, arrecadam anualmente mais que as somas de
toda a indústria cinematográfica e audiográfica somadas, reflexo de sua
popularidade e nível de infiltração na sociedade, se mostrando um campo fértil
para se estudar as imagens contemporâneas e seu impacto na cultura.
Pegando carona com a popularidade dos jogos eletrônicos, os jogos de
tabuleiro, e, portanto, analógicos, viram uma explosão de popularidade nos
últimos poucos anos, onde o número de arrecadação e títulos lançados
explodiu: entre 2017 e 2021 foi de US$7bi para US$12bi, um valor que em
2013 não superava os US$2bi .25

A explosão de popularidade em jogos de tabuleiro confere, portanto, urgência
em abordá-los no aspecto educativo, tarefa esta executável com maior
facilidade pela localização epistemológica desta pesquisa: os estudos da
cultura visual oferecem um campo de possibilidades que valorizam as
experiências mediadas pelos jogos e suas imagens a partir de uma abordagem
interdisciplinar que valora as experiências estéticas ao pesquisá-las dentro dos
contextos de produção e consumo artísticos, utilizando autores das áreas das
artes, educação e cultura visual, como Martins (2012), Martins & Tourinho
(2020), Mitchel (2011) e Mirzoeff (2003), bem como fazendo pontes e diálogos
com autores das áreas dos estudos dos jogos e educação, como McGonigal
(2011), Brougère (1998) e Huizinga (2020).

Desenvolveremos também jogos e experiências lúdicas em parcerias com
agentes locais, a começar pela Assembleia Legislativa de Goiânia, interagindo
então diretamente com jovens em idade escolar em um projeto que envolve, e
faz com que dialoguem, diferentes instituições que possuem diferentes

25 https://www.statista.com/statistics/829285/global-board-games-market-value/
https://icv2.com/articles/markets/view/32102/hobby-games-market-climbs-880-million
https://www.dicebreaker.com/categories/board-game/news/games-and-puzzles-market-2020-20
21
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missões. Ao fim da pesquisa esperamos estar com um catálogo relevante de
jogos desenvolvidos com agentes externos à FAV-UFG, bem como ter
envolvido e colaborado com a formação de atores interessados no uso de
jogos como mediadores educativos, sem abrir mão de discutir questões que
envolvam esses jogos a partir dos Estudos da Cultura Visual.

É importante ressaltar, porém, que esta é uma pesquisa também sobre jogos,
suas narrativas e mecanismos internos, mas em primeiro plano é uma pesquisa
sobre quais processos educativos esses jogos podem mediar, e como suas
imagens se relacionam com os saberes dos jogadores, se aderindo facilmente
assim aos interesses da Linha de Pesquisa C do PPGACV/UFG Arte,
Educação e Cultura Visual.
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Lembrar, narrar e desenhar:
atravessamentos entre crianças e

pessoas idosas

Nara Mendes Moreira26

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Carla Luzia de Abreu

A pesquisa Lembrar, Narrar e Desenhar: atravessamentos entre crianças e
pessoas idosas aborda o intercâmbio de narrativas e o compartilhamento de
experiências entre cinco crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil
de Goiânia, e pessoas idosas de seus contextos familiares.

Devido à pandemia de COVID-19, o desenvolvimento da pesquisa de campo
que a priori se daria na instituição educacional, aconteceu de maneira remota,
contando com o empenho e dedicação das famílias das crianças e pessoas
idosas envolvidas na pesquisa, que se tornaram parceiras e mediadoras no
processo de investigação.

A pesquisa teve como objetivos refletir sobre como crianças e pessoas idosas
percebem as categorias etárias infância e velhice, compreender o papel
exercido pelo imaginário dentro das narrativas que transitam entre essas fases
da vida, além de identificar as percepções das pessoas idosas sobre as
narrativas visuais construídas pelas crianças e as impressões das crianças
sobre as histórias narradas pelas pessoas idosas, formando assim uma via de
mão dupla: visões da infância presente para pessoas idosas e visões das
infâncias do passado, para as crianças.

Para isso, com enfoque participativo, foi construída uma pesquisa narrativa, a
fim de valorizar as oralidades e as histórias de vida das pessoas envolvidas no
processo investigativo. A pesquisa foi fundamentada teoricamente em autores
que discutem as categorias etárias, a memória e a educação em consonância

26 Mestranda em Arte e Cultura Visual pelo PPGACV/UFG. E-mail:
naramoreira@discente.ufg.br
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com os Estudos da Cultura Visual, tais como: Debert (1998), Cunha (2008),
Martins (2009) e Hernández (2011).

Vinculada à linha de pesquisa Educação, Arte e Cultura Visual, esta pesquisa
compreende que a educação pode ser construída em múltiplas situações e
instâncias por meio de práticas cotidianas, tais como a escuta e a valorização
de vivências infantis e memórias de pessoas idosas.

Assim, como parte do processo de investigação, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com as pessoas participantes, e, também compuseram o
trabalho de campo, as dinâmicas entre as contações de histórias realizadas
pelas pessoas idosas e as construções de narrativas visuais pelas crianças,
que fizeram uso do desenho como forma de expressão.

Ao situar-se no campo das artes e da cultura visual, a pesquisa propõe
reflexões, questionamentos e problematizações sobre as imagens e
representações de infância e velhice naturalizadas e difundidas socialmente,
ajudando a pensar essas categorias etárias de maneira mais plural,
respeitando os indivíduos que delas fazem parte de acordo com seus
contextos.

De maneira interdisciplinar, fazendo um diálogo entre os Estudos da Cultura
Visual, a Sociologia da Infância e a Antropologia, a pesquisa também preconiza
pensar a respeito das diversas possibilidades de aprender e ensinar, refletindo
sobre a potencialidade de evidenciar as narrativas nas práticas pedagógicas,
entendo a arte como propulsora de provocações, percepções e
experimentações.

Deste modo, a pesquisa em questão pode contribuir para a sociedade ao levar
profissionais da educação básica, em especial da etapa da educação infantil, a
perceberem a necessidade de considerar as narrativas orais e visuais como
metodologia em seu trabalho. Levando professoras e professores a arriscar
novas práticas pedagógicas que permeiem a transdisciplinaridade de uma
educação orientada pelos Estudos da Cultura Visual e que permitam a
problematização das questões do imaginário, das representações visuais e de
problemas sociais, permitindo para além de uma formação escolar, que as
crianças tenham uma formação ética e cidadã.
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Do ponto ao arremate: aproximações
entre design, moda, cultura visual e

experiências na docência

Ana Carolina de Santana 27

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva

O projeto de pesquisa “Do ponto ao arremate: aproximações entre design,
moda, cultura visual e experiências na docência” apresenta uma aproximação
entre os campos de ensino em design, moda e cultura visual em busca de
possíveis diálogos metodológicos para pesquisa, planejamento e
desenvolvimento de produtos.

A construção escrita aborda aspectos históricos do design, pontuando etapas
da institucionalização do campo de design no Brasil chegando nos cursos de
Design de Moda do estado de Goiás, os quais serviram como base para
estudos e experiências docentes que viabilizaram tal pesquisa.

Em termos metodológicos, realizou-se uma pesquisa qualitativa com aspectos
etnográficos. As experiências de campo foram desenvolvidas com estudantes
de dois cursos superiores de Tecnologia em Design de Moda ofertados por
duas instituições de ensino superior da rede privada de Goiânia com propostas
centradas na experiência como ferramenta de criação de metodologias
projetuais.

O desenvolvimento da pesquisa promoveu um debate sobre a necessidade de
levar para a sala de aula metodologias projetuais com os princípios dos
estudos da cultura visual, propondo diálogos entre as experiências dos
estudantes, seus cotidianos e as visualidades com as quais dialogam e

27 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (UFG) na linha de
Culturas da Imagem e Processos de Mediação. Possui graduação em Design de Moda pela
UFG (2010) e mestrado em Arte e Cultura Visual pela FAV/UFG (2015).
carolinasdesigner@gmail.com
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serviram como inspiração para desenvolvimento de projeto. Em termos
conceituais, a pesquisa se apoiou nas concepções de metodologias ativas e
projetuais, assim como também em relações históricas de ensino e das
práticas de design que dialogam com as definições apresentadas pela cultura
visual. A partir deles, foram analisadas dinâmicas, relatos de alunos e
resultados projetuais que demonstraram a receptividade da proposta
metodológica na produção visual dos estudantes.

Tendo em vista como problema a carência de processos metodológicos
projetuais de ensino-educação superior em design de moda que se vinculem a
cultura visual, parto para a problemática que move essa tese: Como a cultura
visual pode contribuir para pensar processos metodológicos projetuais de
design de moda que possam ser aplicados em sala de aula? Pode ser possível
ter saberes mobilizados, cada um com suas singularidades, advindo dos
docentes e discentes, que propiciem novos sentidos para práticas
metodológicas em design de moda? Como a minha experiência como designer
de moda e mestra em arte cultura visual pode contribuir para essa aproximação
e práticas educativas? Para isso, essa pesquisa estabelece como objetivo
principal desenvolver e compartilhar, em sala de aula, processos metodológicos
de ensino de design conectados com moda e com as perspectivas da arte e da
cultura visual, bem como das práticas cotidianas de ensino; buscando contribuir
para as experiências do ensino-aprendizagem dentro do campo do design de
moda, particularmente no contexto do ensino de design de moda em duas
instituições privadas em Goiânia, Goiás.

Nesse sentido o projeto se apoia em estudos como o de Barbosa (1986; 1984;
1998; 2008; 2009; 2010) os quais acreditam que a arte pode propiciar
experiências estéticas nas práticas educativas, levando o aluno a exploração e
a experimentação, instigando assim o pensamento divergente, exigindo
posicionamento crítico, a leitura do mundo dentro da caixa e fora da caixa,
fazendo com que ele tenha uma produção que faça sentido dentro de seus
contextos e não puramente exploração de etapas metodológicas para
desenvolvimento de produtos de design. Desse modo, esse projeto se
envereda pelo ensino de arte, com a abordagem metodológica da
arte/educação em conjunto com o ensino de design e de moda, uma vez que
estes são campos expandidos da arte e possuem as mesmas instâncias
epistemológicas de ver, ler, contextualizar e fazer. Essas aproximações de
campos metodológicos oferecem cruzamentos de experiências com ênfase nas
manifestações que se desenvolvam dentro do próprio universo que esse aluno
se encontra, costurando caminhos e desalinhavando fronteiras.

O projeto vincula-se com o escopo da Linha de Pesquisa C, Culturas da
Imagem e Processos de Mediação, que se preocupa com as relações entre
Educação, Arte e Cultura Visual por abordar questões que dialogam com os
contextos da educação superior em design de moda, bem como os processos
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educativos que ocorrem nesses espaços. A aproximação entre arte, cultura
visual, design e moda pode promover leituras culturais e experiências estéticas
singulares que podem propiciar impactos metodológicos significativos para
desenvolvimento de produtos, podendo fomentar a criatividade nas mais plurais
manifestações artísticas.

Em termos de relevância e impacto, podemos dizer que os resultados de
ordem metodológica da pesquisa podem contribuir para a formação de
profissionais da área de design e moda com ênfase no trabalho com fluxo de
informação imagética característicos da sociedade contemporânea. Pode
ainda, contribuir com os movimentos de repensar propostas curriculares nos
cursos técnicos e superiores de tecnologia em Design de moda.
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Fotografias e afetos: um estudo sobre
relações mediadas digitalmente

Nandra Imiane Ramos28

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lilian Ucker Perotto

A presente pesquisa tem como objeto de investigação as fotografias
produzidas no ambiente digital, na rede social Instagram e o modo que são
veiculadas como dispositivos afetivos dos olhares contemporâneos. Os
principais objetivos são: vincular a fotografia à potencialidade dos afetos,
ambos como recursos que possibilitam a exteriorização de subjetividades;
mapear os afetos expostos nas fotografias; compreender como a fotografia
atua na desconstrução da hegemonia do olhar, e, investigar de que modo a
fotografia, por meio das pedagogias culturais, opera como ferramenta de
aprendizagem no ambiente digital. A questão-problema deste estudo é: de que
modo as fotografias atuam como dispositivos afetivos no ambiente digital?
Portanto, utilizei os métodos da netnografia (KOZINETS, 2010; FERRAZ, 2019)
e da cartografia (BARROS; KASTRUP, 2009) como metodologia.

Para isso, a coleta de dados desta pesquisa qualitativa reuniu dez
participantes, integrantes da comunidade da UFG e maiores de 18 anos,
visando realizar um acompanhamento netnográfico de seus perfis no Instagram
durante um mês. Dessa forma, através de um ambiente de aprendizagem
informal (LIBÂNEO, 2010; GOHN, 2006), decorreram conversas via Google
Meet sobre os respectivos perfis na rede social, suas relações com a fotografia
e interações sociais. Assim, com as próprias fotografias dos sujeitos e os afetos
citados no decorrer das reuniões, foram produzidas cartografias a fim de
explicitar as relações com as imagens durante este período pandêmico.

Logo, a principal contribuição com a linha de pesquisa é sugerir um estudo a
respeito de aprendizagens descentralizadas, relacionadas à educação informal
e às pedagogias culturais (ANDRADE, COSTA; 2015), que se deslocam para

28 Discente de Mestrado do PPGACV/UFG, bolsista CAPES, participante do Grupo de Pesquisa
CULTURA VISUAL E EDUCAÇÃO, Bacharela em Comunicação Social – Publicidade e
Propaganda; e-mail: nandraramos@ufg.br .
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além de espaços educativos formais, continuamente ao longo da vida. Inclusive
por meio das imagens fotográficas no ambiente digital, que instituem e
modelam experiências visuais a respeito das percepções sobre o mundo.

Portanto, a principal contribuição para o campo das artes e cultura visual é
apoiar a construção de novos saberes, propor uma reflexão crítica e histórica
sobre fotografias e olhares contemporâneos, sob o contexto pandêmico. Uma
vez que a realidade também molda as experiências socioculturais e transporta
afetos para as relações com a imagem. E, assim, dar abertura a saberes que
emergem das aprendizagens cotidianas, compreendendo que os diferentes
formatos da fotografia compõem a área de Artes.

Por isso, entre os principais impactos para a sociedade está a relevância deste
estudo em termos de atuação cultural, uma vez que a fotografia no ambiente
digital participa da vida cotidiana; compreender que as imagens
contemporâneas também desejam ser questionadas sobre o que querem
(MITCHELL, 2015), e, contrapor-se às visualidades digitalmente instituídas
(MIRZOEFF, 2016).
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Des-margens de poemas
contemporâneos e suas enchentes

Jossier Boleão29

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

A presente abordagem diz respeito aos poemas contemporâneos fabricados e
performatizados no âmbito de batalhas poéticas características da poesia slam.
O assunto em questão, faz parte da pesquisa a partir da perspectiva dos
estudos da arte e da cultura visual, tendo como enfoque o movimento poético
no Brasil, em especial no recorte temporal desde meados de 2019 até o ano de
2021.

A centralidade do olhar para os poemas e poetas da poesia slam percorrem
dois aspectos gerais e seus desdobramentos. O primeiro, trata-se do que tenho
denominado de des-margens. Estas, por sua vez, desdobram-se em
des-margem textual, visual, temporal e des-margem geográfico-residual. O
segundo aspecto engloba as enchentes desses poemas e poetas
contemporâneos, que transbordam pelas margens, sendo: dimensão educativa,
as contranarrativas e as contravisualidades. Estes aspectos das des-margens e
enchentes da poesia slam se configuram em uma ancoragem de contrapoesia,
que por sua vez, articula-se em âncoras latentes na sociedade, como por
exemplo, as questões de gênero, sexualidade e identidades, questões raciais,
feministas, de violência policial, além das pautas sociais, econômicas e
políticas atuais.

A poesia slam surgiu no início dos anos de 1980, nos Estados Unidos e de lá
para cá tem ganhado diversos países. No Brasil, a poesia slam chegou no ano
de 2008 e, atualmente, faz do país uma das referências pela quantidade de
grupos de slams espalhados diversos estados brasileiros. Por aqui, o
movimento poético, além de outros elementos estéticos que compõem muitas
particularidades de cada grupo, congrega uma diversidade de singularidades

29 Doutorando no PPGACV/UFG, bolsista CAPES, vinculado ao grupo de pesquisa REdArtH
Rede Internacional de Pesquisa em Educação, Arte e Humanidades. Mestre em Língua,
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de organização e estrutura de poemas e batalhas, assim como as temáticas
apresentadas.

Nesse sentido, as batalhas poéticas, que são as competições onde os poetas
apresentam seus poemas, com duração de até três minutos e de sua autoria,
têm se mostrado como fabricações visuais de protesto (RIFÀ-VALLS, 2018). As
disputas colocam nas arenas poéticas outras perspectivas para o espaço
público e a organização sócio-espacial da cidade ao propor rearranjos com a
inclusão de pautas e corpos, em sua diversidade.

Além disso, os poemas se configuram para além do texto escrito nas páginas
dando força às des-margens que seguem em direção à outra compreensão de
poesia, para além dos cânones do sistema da arte. Nessa perspectiva, as
batalhas de poesia são convergências partindo de poemas para indagarem
práticas culturais, especialmente as do olhar e a posição de quem vê, bem
como de seus efeitos. Hernàndez (2020) afirma que as imagens são portadoras
e mediadoras de posicionamentos discursivos e é justamente nesse entre as
imagens, que a poesia slam emerge questionamentos de modo a provocar
tremuras na estrutura naturalizada do olhar e reivindicar o reposicionamento
dos sujeitos.

A poesia slam vinculada à Educação, Arte e Cultura Visual se coloca na
perspectiva de promover reflexões considerando que os sujeitos do movimento
slam deslocam as suas narrativas pessoais ao encontro de outras (narrativas)
sociais, em diferentes níveis (local, regional, nacional), e desenvolvem
pedagogias capazes não apenas de questionar, mas de propor novos olhares
no exercício de se fazerem ser vistos, ouvidos e sentidos.

Ao pensar a partir do campo das Artes e da Cultura Visual, os poemas que são
realizados pelos corpos de artistas para serem vistos, ouvidos e sentidos
promovem deslocamentos e convergência (des-margens) entre dimensões
(enchentes) que se dão como âncoras dos slams, sendo estas âncoras:
educativa, contravisualidades (MIRZOEFF, 2016) e de contranarrativas. Nessa
perspectiva, compreendendo Visualidade como construção cultural, que
congrega além do ver, o ser, o estar e o ocupar o tempo-espaço.

A pesquisa que está em desenvolvimento envolve ainda o marco temporal de
meados de 2019 e os anos de 2020 e 2021, em uma caracterização off-line e
on-line, ou seja, a cena slam e suas batalhas poéticas no antes e no durante a
pandemia de coronavírus. As reflexões propostas desde o contexto da poesia
slam dialogam com a interdisciplinaridade inerente à Área das Artes de modo a
ampliar as fronteiras de análises e experiências dos fazeres artísticos. Sendo
assim, o processo de investigação que propõe especial atenção à
convergência de campos distintos do saber, como a Literatura e a Cultura
Visual agrega possibilidades às indicações da CAPES (2019), no que diz
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respeito à renovação do campo artístico, bem como novas formas de reflexão
de poéticas e seus contextos de produção e circulação.

Assim sendo, é possível pensar o processo das batalhas poéticas como
fabricações poético-visuais que circulam entre os sujeitos pelas ruas, praças,
parques e casas de artes promovendo conexões com temas pulsantes na
sociedade. Essas fabricações migraram das ruas para as janelas digitais
durante o período pandêmico e alcançaram outros públicos e formatos, mas na
direção formativa e problematizadora viabilizando a troca, diálogo e
transgressão.

Sendo assim, torna-se relevante acompanhar e sistematizar um processo
drástico de mudança estrutural no interior da poesia slam, de modo a contribuir
para a reflexão dessa fabricação híbrida. Cada vez mais têm surgido
abordagens de pesquisas voltadas para os slams (grupos onde se organizam
as batalhas), no entanto, a abordagem no campo da Cultura Visual tem se
mostrado ausente. Além disso, as sistematizações do pensamento em torno de
determinadas temáticas podem provocar outros olhares, sejam eles de
concordância ou divergência. Esse processo de pesquisar coloca-se na
sociedade com uma dimensão educativa à medida em que os resultados
podem ser aprendidos, questionados, aprimorados, compartilhados e
ensinados.

As des-margens dos poemas de slams são fontes abundantes que desde a
criação da poesia slam promove, de tempos em tempos, enchentes poéticas de
pessoas, corpos e narrativas plurais, onde a cultura visual se coloca no vazio
construindo pontes (HERNÁNDEZ, 2020), que permite questionar o efeito do
olhar e sua construção histórica, em um campo amplo de conexões, sobre nós.
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Do sabor do saber às memórias para o
futuro

Alzira Martins Prado30

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

A pesquisa “Do Sabor do Saber às Memórias para o Futuro” tem como recorte
os estudos relativos às memórias concebidas a partir de narrativas e registro
de imagens. Estabelece um espaço dialogal com matriarcas, reunindo relatos
sobre suas trajetórias de vida, tendo em vista suas relações familiares e
questões relativas à educação formal e informal. Para tanto, buscou-se o
suporte das abordagens narrativa e autobiográfica no tocante às orientações
metodológicas para o registro de relatos e imagens.

O objetivo da pesquisa é investigar as referências culturais e imagéticas que
integram as narrativas e ampliar as discussões acerca da importância da
transmissão oral e de como tais narrativas se modificam em razão dos fatores
socioculturais e de ambientação. Nessa direção, são consideradas as relações
entre a abordagens narrativa e autobiográfica enquanto abordagens
metodológicas para a formação dos sujeitos, no âmbito da educação informal.

A contribuição desta pesquisa para a Linha de Pesquisa C: Educação, Arte e
Cultura Visual, recaí sobre a mediação e os registros de narrativas que tratam
das trajetórias de práticas da educação informal e suas contribuições em
cultura visual a partir de registros imagéticos, enfocando práticas e relações
entre ensinar e aprender desde o ambiente familiar, em contextos
diversos, com ênfase nas ações pedagógicas e de afeto.

O interesse por narrativas de vidas surgiu da realização de atividades com
idosos, dentre elas uma atividade denominada “colcha-de-retalhos” que
consistia em que cada participante pudesse relatar de forma breve alguma

30 Mestranda em Arte e Cultura Visual, sob orientação da Profa. Dra. Alice Fátima Martins, linha
de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação. Graduada em Design de Moda e
Especialista em Metodologia do Ensino de Artes. Servidora da UFG desde 1993, junto a
secretaria da coordenação do PPG em Arte e Cultura Visual – FAV/UFG. Integra o Grupo de
Pesquisa Cultura Visual e Educação e o Grupo de Pesquisa REdArtH Rede Internacional de
Pesquisa em Educação, Arte e Humanidades.
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nova faceta de suas vidas que considerassem importante e desconhecida para
a maioria dos participantes do encontro. A participação, neste momento, se deu
de forma voluntária, mas previamente consultada para evitar qualquer
constrangimento ao participante. Nos primeiros encontros, foi possível perceber
certa timidez dos oradores. Com o decorrer dos encontros e uma vez explicado
que a intenção era de que, assim como uma colcha de retalhos é formada por
quadros diferentes e se completam harmoniosamente, gerando uma peça
única de grande utilidade e beleza, nós, enquanto grupo pudéssemos nos
perceber como retalhos unidos. A partir daí os relatos ganharam corpo e
pudemos conhecer nuances das vidas de nossos amigos, até então
desconhecidas pela maioria.

As memórias narradas surtiam um efeito de prazer, tanto para os oradores
como aos ouvintes. Bosi (1979) considera que, quanto mais se esquece de si,
mais o narrador traz em si a história e apresenta a arte de narrar. Nestes
encontros, os participantes experimentavam o “esquecer de si”, deixando o
momento presente, esquecendo-se por vezes de suas dores físicas, problemas
domésticos entre outros. Com o decorrer dos encontros, as falas fluíam tão
naturalmente que foi necessário estipular um tempo de 20 minutos por
participante. Percebia-se, claramente, a alegria em compartilhar seus feitos e
memórias, pois encontravam ouvidos curiosos e atentos aos mínimos detalhes.
Assim, teve início meu interesse por narrativas de vidas.

A busca pelo equilíbrio entre ser “dono de sua voz e narrativa” e “encontrar
ouvidos atentos”, conforme nos diz Brandão (2018), talvez seja o ponto chave
para que narradores possam atualizar e compartilhar conhecimento. A
liberdade de dar conhecimento de fatos ou não-fatos de sua trajetória, ilustrar
conforme lhe vem à mente, possibilita ao interlocutor se sentir parte da
narrativa. Este, por sua vez, cria seus próprios recortes e imagens fazendo com
que a narrativa, uma vez ouvida, experimentada em seus sentidos passe a ser
sua, do interlocutor; passe a integrar sua própria história.

Assim, ao dar sequência às dinâmicas da oralidade em contextos familiares, ou
ainda do registro narrativo, deparei-me com algumas questões: A quem
interessa a fala do idoso? A quem interessa saber sobre suas próprias origens?
Como os contextos familiares interferem na formação do indivíduo e
reverberam em sua atuação acadêmica e na formação como indivíduo ciente
de como se dá os fenômenos sociais? Como os indivíduos podem se
compreender como testemunhas de sua história, autores de suas próprias
narrativas?

No intuito de avançar nas reflexões sobre essas questões, as matriarcas,
colaboradoras da pesquisa, foram provocadas ao relato de suas memórias, de
forma a propiciar a geração de narrativas e imagens cunhadas de afeto. Parte
do trabalho consistiu em coletar relatos da percepção pessoal no decorrer de
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suas trajetórias até nos dias atuais, em meio a pandemia. Tendo, cada
abordagem, o peso dado pela narradora.

A pesquisa de campo foi pensada em 2019 no modo presencial e revista em
2020 em virtude da pandemia SARS-CoV-2. O campo foi realizado a partir de
conversas por telefone: fixo e celular. Assim, o objetivo de colher relatos de
vidas em meio a reuniões familiares com uso de aparatos tecnológicos, foi
substituído pelo diálogo a distância. A transcrição das falas foi feita por
anotações manuais, como uma longa ata. A obtenção de imagens se deu via
mensagens de WhatsApp, sem o rigor de enquadramento ou qualidade. Ou
seja, de acordo com a capacidade de cada matriarca em coletar e repassar as
imagens de acervo, objetos ou de suas escritas.

A seleção de imagens recaiu sobre a escolha feita pelas participantes
individualmente, tendo como um dos critérios para escolha as relações de afeto
em seu amplo sentido. Assim, imagens que passariam despercebidas a uma
seleção feita por mim, enquanto pesquisadora, ganharam lugar, por vezes, de
destaque, dada a importância de significados e afetos referenciados pela
colaboradora.

Um dos procedimentos adotados pós a elaboração dos textos foi devolução
destes à colaboradora, com vistas à supressão, inclusão ou correção de
informações. Este processo teve como objetivo a atenção às questões éticas,
que incluem a fidelidade às ideias das narradoras e a preservação do direito de
veto ou liberação de suas informações para o conhecimento público. Esta ação
foi de suma importância, visto que o texto narrativo torna aquele que registra os
relatos como participante, pois o texto tem sempre nossa interpretação da
narração – o nosso olhar está sobre ela, ainda que passado pelo crivo daquele
que narra.

Assim é também para o leitor. Samain (2012) discorre sobre o afastamento da
imagem de seu momento inaugural, e como as imagens transcendem ao
conhecimento primário. A interação, exercida a partir de outro olhar, propicia
apresentar os caminhos já percorridos com nova roupagem a partir da forma
com que lê, interpreta, observa e recria. Caracteriza-se, assim, por uma
constante interação entre ação e reflexão. O foco nas inter-relações, o
envolvimento do pesquisador de forma dinâmica, múltipla e divergente,
possibilitam compreender e interpretar a realidade, os significados para as
pessoas, percepções, intenções e ações numa troca e reordenação mútuas,
permitindo transferências, interpretações e valorações.

Na condição de uma das matriarcas, minha participação na pesquisa-mãe,
incluí narrativas autobiográficas. Os relatos contam com a contribuição de
membros de minha irmandade, que em encontros ou a partir da leitura do
primeiro rascunho, apresentaram contribuições que referendaram minhas
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memórias e por vezes divergiram, dando mais corpo a narrativa e aflorando
novas memórias, antes adormecidas.

Figura 1

O processo de elaboração dos textos autobiográficos se apresenta entrelaçado
por frases e rabiscos mal desenhados. Estes grafismos e desenhos autorais
partem de memórias que me acompanham durante a elaboração dos textos da
pesquisa. Vez por outra, me encontrei mergulhada em pensamentos e distante
do teclado disposto a minha frente. Neste interim, entre frases e canções que
as lembranças balbuciavam ao meu ouvido, podia ouvir a voz de meu pai,
como que cantarolando ao desempenhar alguma tarefa, e a de minha mãe com
um trecho de alguma cantiga que se repetia suavemente. Hernandez e
Rifà-Valls (2011) consideram que as narrativas devem ser descritas como os
sentimentos. Assim, lembranças de contos fantásticos, entrelaçadas a
memórias de objetos já perdidos, como o torrador de café de minha avó Maria,
tachos e outros utensílios já não tão comuns em nosso dia-a-dia. Por serem
presentes durante o processo de escrita, passaram a compor as margens da
escrita, tornando-se narrativas.

Esta abordagem contribui para a percepção da diversidade de campo de
pesquisa da educação informal e suas contribuições para a cultura visual, a
partir de narrativas de vidas referendadas por imagens de acervo, álbuns de
família e objetos. Possibilita, ainda, os estudos de seus hábitos e costumes e
de como contribuem para a educação informal e formação dos sujeitos ao
registrar narrativas que relatam os processos de formação vividos por estas
matriarcas e suas contribuições no ato de ensinar.

Os resultados da pesquisa alcançam impacto social ao produzir ou
complementar saberes culturais a partir da escrita de narrativas. Este, pode ser
percebido na interlocução com cada indivíduo, seja este, narrador ou leitor, ao
agregar valores as tradições e costumes. Assim, reverbera positivamente na
produção de conhecimento e suas relações entre o saber e ensinar no âmbito
do ensino informal. A pesquisa aborda formas de conexões possíveis entre o
meio acadêmico formal e o informal, promovendo uma aproximação dos
campos a partir dos estudos culturais. Este método de abordagem minimiza
fatores que levam a invisibilidade dos sujeitos.
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A intenção ao produzir esta pesquisa é que se possa ver além do que dizem as
palavras. Existe nos autores destas narrativas mais que corpos pertencentes a
diferentes tribos. Existem seres, misturados, que ao expor suas histórias
trazem à tona o ser, a alma que habita o corpo. Trazem seus sonhos, anseios,
memórias e afetos. Trazem o desejo de PERTENCIMENTO e RESPEITO

REFERÊNCIAS

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: T.A Queiroz,
1979.

BRANDÃO, Vera Maria A. T. Memória (auto) biográfica como prática de formação.
Revista @mbienteeducação, [s. l.], v. 1, n. 1, 2018. Disponível em:
http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/572>.
Acesso em: 10/06/2020.

HERNÁNDEZ, Fernando y RIFÀ-Valls, Montserrat. (coordinadores). Introducción:
Investigar sobre el relato de la propia experiência. In: La investigación
autobiográfica y cambio social. Barcelona: Octaedro, pp. 7-18, 2011.

SAMAIN, Etienne. Como pensam as imagens. Campinas, SP: Editora da Unicamp,
2012.

114



Bóra fazer filmes? Realização
cinematográfica colaborativa em

lugares de aprender

Renato Cirino31

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

Todas as pessoas, em potência, são contadoras de histórias. Sejam elas
literais ou literárias, documentais ou fantásticas, reais ou ficcionais. Então é
natural que elas escolham as formas mais convenientes na produção dessas
narrativas que se dão entre suas respectivas vivências e o compartilhamento
com outros sujeitos.

Uma forma tradicional de atuar sob esse aspecto que foi solidificada ao longo
de mudanças tecnológicas e econômicas (MARTINS, 2013) é o Cinema e mais
específico, o filme. Porém, o acesso aos filmes e, consequentemente, às
histórias contadas neles, estava relegado à capacidade de comprar ingressos
para salas comerciais, participar de exibições fílmicas em circuitos alternativos
de cinema ou assistir aos filmes na escola durante a realização das disciplinas
(MARTINS, 2014).

Nesse aspecto, o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
(SARDELICH, 2006) possibilitaram, por meio dessas narrativas audiovisuais, o
acesso às histórias comunitárias que dificilmente habitariam às telas dos
circuitos hegemônicos de cinema. Foi possível saber além do produto ao tatear
as experiências do processo.

Assim, a partir de um olhar solidário da realização cinematográfica (MARTINS,
2019) e do papel do filme no contexto escolar e não escolar, essa pesquisa de
doutorado propôs analisar o que seria minimamente necessário para se fazer

31 Técnico-audiovisual na Universidade Federal de Goiás, mestre e doutorando em Arte e
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um filme em lugares de aprender. É uma reflexão sobre as circunstâncias nas
quais são possíveis pensar o que seja filme e, para além de vê-lo, fazê-lo.

Para isso, abordarmos um cinema feito sob a égide de visualidades permeadas
por narrativas do cotidiano (ABRAHÃO, 2003) que ocupam, de forma
heterogênea, espaços comunitários de aprendizagem. Há também um aporte
na Cultura Visual (HERNÁNDEZ, 2010; MIRZOEFF, 2003), considerando a
dinamicidade e particularidades dos espaços estudados, e, também, nas
pedagogias das artes (DIAS, 2013) enquanto referência para a prática em sala
de aula.

Os caminhos metodológicos perpassam pelo emaranhado que une
docente-pesquisador-artista, não necessariamente nessa ordem, inserido
ativamente no ambiente pesquisado. Diferente do que permitem os métodos
científicos positivistas, é uma certa “contaminação” do pesquisador
(TOURINHO; MARTINS, 2013) que possibilita o desabrochar das relações
entre as pessoas envolvidas no processo.

E essa miscelânea de atuações e métodos de pesquisa encontram amparo na
A/r/tografia (DIAS; IRWIN, 2013). Essa visada metodológica, a Pesquisa
Educacional Baseada em Artes (PEBA), representou enquanto sistematização
da pesquisa, a manifestação sensível no fazer artístico do
pesquisador-professor para a viabilização do trabalho em conjunto com os
colaboradores. Há também, no bojo da escrita da acadêmica, a escolha por
uma abordagem literária na tentativa de popularizar o que foi realizado
enquanto pesquisa acadêmica.

É possível estabelecer dois cenários iniciais. Em um primeiro momento
sistematizamos a atuação do grupo Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema,
uma escola-devir, testando os elementos que permitem uma realização
cinematográfica com parcos recursos – financeiros e humanos – e com o
acolhimento de pessoas sem qualquer experiência na área do cinema.

Posteriormente, com base na experiência adquirida, nós executamos
estratégias de realização cinematográfica colaborativa em ambiente de
educação formal, especificamente no bojo da disciplina curricular Artes Visuais,
no Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás – Waldemar Mundim.

Os resultados consistiram em reflexões sobre o papel das circunstâncias na
práxis, definição e realização do que se pensa ser filme e cinema. O caráter de
agência e de autonomia da realização cinematográfica em detrimento do uso
de filmes em sala de aula. E, ainda nessa esfera, o resultado do
desenvolvimento e da aplicação prática do conceito Poética da Solidariedade
(MARTINS, 2018, 2019) dentro e fora da escola, proposto pela pesquisadora e
cineasta Alice Fátima Martins.
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Deste modo, a pesquisa contribui com as discussões que envolvem múltiplas
visualidades que agem na mediação das relações sociais e, também, no papel
das vivências e experiências dos sujeitos enquanto condutores da produção de
som e imagens em movimento. Essa é uma perspectiva do “aprender fazendo”
(MARTINS; SATLER; CIRINO, 2018) que não cabe nas práticas
mercadológicas ou nos circuitos hegemônicos.

Já os resultados práticos dessa trajetória acadêmica e, principalmente
comunitária, consistiram na execução da I MAWM – Mostra Audiovisual do
CPMG – Waldemar Mundim com exibição de 19 filmes realizados
integralmente, da concepção à finalização, por estudantes do colégio.

O evento, mesmo que de forma primária e superficial, abriu espaço para
pensar o filme além do suporte pedagógico. O processo de realização
cinematográfica pode, de forma ativa, incentivar a produção de conteúdos e, ao
mesmo tempo, tratar de questões específicas exigidas por outras matérias.

Também foi possível perceber o desenvolvimento de habilidades curriculares
com caráter multidisciplinar que servem às disciplinas tradicionais do currículo
por meio do exercício de se pensar e fazer filmes. Outro conceito envolvido no
processo foi o grupodidatismo (SATLER, 2016) expondo o papel do
compartilhamento de saberes entre os estudantes e o papel da colaboração
para que os filmes pudessem ser realizados.

E, por fim, enquanto manifestação artística que possibilitou o acesso às
narrativas e ao cotidiano dos estudantes foram realizados três filmes de
curta-metragem e, enquanto exercício prático colaborativo, a realização do
filme longa-metragem O Legado do Artífice (O LEGADO DO ARTÍFICE, 2019).

Figura 1. Fotografia still do filme Agonia representando o embate entre Maria e o demônio.
Fonte: Arquivo pessoal.
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O Planetário UFG como um espaço de
conexão entre educação, arte e cultura

Alessandra Carneiro Ribeiro32

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lilian Ucker Perotto

No projeto de pesquisa “O Planetário UFG como um espaço de conexão entre
Educação, Arte e Cultura'', busco investigar as possíveis conexões
pedagógicas que são criadas a partir das relações entre a educação formal e
educação não formal em espaços múltiplos de educação. Para esta pesquisa o
espaço investigado é o planetário da UFG. Através de um estudo de caso,
objetivo conhecer quais conhecimentos são produzidos nesta relação entre os
espaços, assim como compreender o papel das imagens nesta relação entre
formal e não-formal. 

O intuito é o de buscar ferramentas de aprendizado utilizando outros espaços
de educação para agregar conhecimento dentro da sala de aula, na pesquisa
vamos enfatizar o uso do planetário da Universidade Federal de Goiás como
uma importante ferramenta educacional, visando todo o seu espaço, as
imagens, os filme disponibilizados, os profissionais que realizam a parte da
ação educativa, inserindo os alunos em um espaço múltiplo de educação.
Minha hipótese é de que o estudante, diferente do que afirmou Durkheim
(1973), não se trata de um agente passivo no processo educacional, pois
acredito que a educação é processo constante e que ocorre além da escola,
em vários processos e instituições.

Como contribuição para a linha de pesquisa na qual estou inserida, linha C,
busco contribuir no entendimento que o planetário da UFG é um possível lugar
onde se promove outras formas de educação, a partir da mediação e interação
com o público escolar que o frequenta destacando as imagens como
produtoras de conhecimentos. Do ponto de vista pedagógico, esta pesquisa
contribui ao explorar as potencialidades do Planetário como espaço educativo.

32 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade
Federal de Goiás.

120



Outra autora cuja abordagem será importante para a compreensão do objeto
de estudo em questão é Maria Glória Gohn (2006), que ao refletir sobre a
educação não formal nos moldes da pedagogia social destaca a importância
desta educação nos processos de aprendizagem, por ser uma educação que
visa o trabalho coletivo através da socialização e do respeito pelos diferentes
grupos culturais e que contribui para o acesso à cidadania e a construção das
identidades.

Paulo Freire segue nessa mesma direção afirmando que o objetivo maior da
educação é "conscientizar" o aluno. Isso é, em relação às parcelas
desfavorecidas da sociedade, levando-as a entenderem sua situação de
oprimidas e agir em favor da própria libertação. Destaca ainda que vivemos
numa sociedade dividida em classes, sendo que os privilégios de uns impedem
que a maioria usufrua dos bens produzidos e coloca como um desses bens
produzidos e necessários para concretizar a vocação humana do ser mais, a
educação, da qual é excluída grande parte da população do Terceiro Mundo.
Refere-se então a dois tipos de pedagogia: a pedagogia dos dominantes, onde
a educação existe como uma prática de dominação e a pedagogia do oprimido,
que precisa ser realizada, na qual a educação surgiria como prática da
liberdade.

É, tendo como referência tais autores, que me proponho a investigar, assim
como a identificar possíveis conexões a partir da utilização do Planetário da
UFG como espaço de educação, e de que forma se conectam as práticas de
educação formal, não formal a partir das escolas que o utilizam como
ferramenta de ensino.

Em relação a contribuição da pesquisa para o campo das artes e da cultura
visual, destaco a importância do estudo do Planetário da UFG a partir dos
estudos da cultura visual que significa compreendê-lo como espaço de
experiência sensível e cotidiano que produz saber, mas que também considera
os saberes que carregam quem o frequenta. 

É meu interesse também compreender qual o papel e a importância do
Planetário da UFG e quais as suas contribuições para as instituições escolares
que frequentam este espaço. Sobre o impacto da pesquisa, penso que além de
divulgar o espaço do Planetário a sociedade, esta pesquisa também contribui
para com forma que esses alunos irão atuar na sociedade como pulverizadores
de conhecimento, contribuindo assim para que a educação seja uma
importante conexão entre esses espaços, escolas e comunidade.
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Percursos do projeto Elas fazem
imagens de resistência

Daryellen Ramos Arantes33

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

A pesquisa no projeto de mestrado ELAS FAZEM IMAGENS DE
RESISTÊNCIA, em curso no PPGACV, contribui para os avanços nos modos
de compreender aspectos epistemológicos dos estudos da cultura visual
fundamentais para pensar sobre imagens sentidas e pensadas com pessoas
vinculadas a cooperativas sociais da rede UNIFORTE - colaboradoras dessa
pesquisa - em oficinas de gifs capturados de cenas de filmes exibidos na "Elas
fazem cinema: mostra de filmes dirigidos por mulheres".

A análise do processo de interação intercultural através da produção artística
que acontece com experiências estéticas e visuais está planejada para usar os
gifs como fontes na compreensão das imagens considerando os aspectos.
Existe um esforço focado em reconhecer perspectivas do conteúdo de imagens
para o cotidiano aplicado a partir da mediação pedagógica que exige tempo de
ver, rever, reconhecer e motivar inserção cultural e social por ter diferentes
formas de expressar as realidades na apreciação e criação de visualidades.

Na tentativa de desenganchar das imperativas e desiguais estruturas de poder,
a proposta gera ruídos sobre as competências e pré-requisitos das imagens
que combatem aquelas produzidas por agências oriundas de processos de
depreciação dos povos. Analisamos as possibilidades de resistências
evidenciadas através das criações dos gifs. Produzir autoimagem com outras
imagens de um acervo de imagem de resistência, por meio da produção
artística colaborativa, é preciso porque o processo e produtos criativos poderão
desconstruir assédios que cooperativas frequentemente sofrem. A exemplo
disso, cito que há diversas comunidades próximas das cooperativas que as
acusam como acumuladoras de lixo. Ora, se fosse eficaz a política pública para
rejeitos destinados às cooperativas, as pessoas recicladoras não lidariam com

33 Daryellen Ramos Arantes - mestranda no PPGACV/UFG, recém aprovada na chamada 2 da
bolsa FAPEG, especialista em História e Narrativas Visuais, e-mail institucional
dare_arantes@discente.ufg.br.
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lixo e parte dos preconceitos vivenciados nos campos das relações sociais. As
artes desenvolvidas nas oficinas poderão revelar que o fundamental para que
os materiais recicláveis possam retornar para cadeia produtiva é a visibilidade
do trabalho realizado nas cooperativas solidárias dos trabalhadores de
materiais recicláveis. Essa categoria traz histórias de resistência das pessoas
consideradas excluídas dos benefícios do processo de produção e sobrevive
dos resíduos que a sociedade rejeita. E apesar de realizarem a maior parte do
ciclo da cadeia produtiva de reciclagem, são os que menos recebem pelo
trabalho.

Ao serem produzidas narrativas visuais de forma colaborativa, com foco nos
processos de reconhecimento de uma equipe intercultural, o processo de
mediação possibilitará refletir sobre o contexto, sobre a cultura e o histórico das
diversas experiências de pessoas que se associam para lutar por direitos que
são omitidos e no enfrentamento de preconceitos que envolvem a lida da
cadeia produtiva da reciclagem. Pretendo a partir da pesquisa-açāo, que
envolve arte/educação, motivar conteúdos educativos envolvendo
especialidades do trabalho em cooperativa e de mobilização das pessoas
cooperadas para sensibilizarem gerentes de comércios, síndicos de
condomínios, coordenadores de órgãos públicos, quanto à destinação de
materiais recicláveis.
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Grupo de Trabalho 4

Participantes: Aurisberg Leite Matutino, Emilliano Alves de Freitas Nogueira,
Fernanda Sousa Oliveira, Gabriela Neres Batista Silva, Hertha Tatiely Silva,
Iana Francisca Quirino do Nascimento, Janaina Pimenta Calixto, Júlia Mariano
Ferreira Costa, Lilian Ucker Perotto, Mariana Capeletti Calaça.

Apresentamos aqui algumas pesquisas desenvolvidas no Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual na linha de pesquisa C - Educação,
Arte e Cultura Visual, por ocasião do I Fórum Interno de Educação, Arte e
Cultura Visual (I FILC). Entregamos para apreciação as reflexões e discussões
do Grupo de Trabalho Quatro (GT 4).

No trato com este grupo, foi possível sentir a pesquisa de cada pós-graduando
na medida em que expunham suas percepções, suas dúvidas, suas
dificuldades com meio acadêmico e com o processo produtivo do tesear. Em
especial para este GT, a perspectiva da Arte e Cultura Visual se dá para além
de espaços institucionalizados. Isso significa que, os trabalhos apresentados
não estariam localizados somente nas escolas, universidades, museus, mas
também em diversos outros locais, que falam e pensam sobre a Educação, ou
seja, sobretudo no escopo das práticas e experiências cotidianas.

Dentro das pesquisas foi possível perceber a produção de conceitos e
procedimentos para a prática concreta, assim como elas agregam ao ensino e
à pesquisa, o cotidiano cultural dos indivíduos e se consuma como um projeto
de cunho humanístico. Evidenciam conceitos como as narrativas e visualidades
e as produções de contravisualidades e contranarrativas, de forma a refletir
sobre os indivíduos e coletivos que criam, quais espaço ocupam e os
processos criativos que ocorrem.

Ao considerar parte importante do processo as pessoas envolvidas nas
práticas artísticas e seus diferentes olhares há questionamentos sobre as
diferentes categorias que permeiam o meio, possibilitando a produção de
imagens com base em diferentes formatos.

Apesar da relação entre Arte, Cultura Visual e Educação não estar presente
nos espaços institucionais, buscando outros lugares, as escritas de si e as
histórias de vida podem ser encaradas como potências formativas no âmbito do
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Programa de Arte e Cultura Visual e sua especificidade, a linha C, que se
conecta com a Educação. Os estudos, que seguem, discutem os processos de
construção e compartilhamentos de saberes, ou seja, se ampliam as fronteiras
para pensar os processos de aprendizagem e de mediação que ocorrem nas
práticas coletivas cotidianas.

Dentre os aspectos encontrados nos projetos deste GT, foi possível notar uma
abertura que possibilitam adaptações metodológicas diversas, ou seja, aptos
ou adaptáveis a situações fronteiriças que convergem para outros lados não
vistos no próprio processo criativo. Ao se pesquisar e dialogar com diferentes
pessoas e coletivos, os estudos levaram a outros rumos, que abrem
possibilidades e promovem o (re)fazer, o (re)pensar com e a partir da
pandemia, por exemplo. A diversidade de pesquisas podemos encontrar
metodologias que pensem a pesquisa narrativa, pesquisa ação, rodas de
conversa, (auto) etnografia, netnografia, histórias de vida, pesquisa desenhada,
a/r/tografia, pesquisa em arte, entrevistas, autobiografia, arquivos e memórias,
diários de campo, entrevistas narrativas.

O GT 4 sequenciou e definiu algumas dificuldades que importam ao processo
de construção coletiva da aprendizagem, do ensino, da pesquisa e do
desenvolvimento do Programas. São elementos para continuarmos pensando
nossas práticas, metodologias.

Então, em resumo, apontamos que :

- A pandemia trouxe diversas mudanças, tanto nas metodologias, quanto nos
temas das pesquisas, além do atraso no cumprimento dos cronogramas. Além
de potencialização de diálogos com pessoas/colaboradores/ pesquisadores de
outras cidades, regiões do Brasil e países pelo uso do ensino remoto, sendo
assim o programa poderia promover “campanhas” internacionais nas redes
sociais e outros meios para atrair interesses de estudantes de outras
universidades para UFG/FAV, ao mesmo tempo em que poderá estabelecer
vínculos recíprocos com as instituições externas

- A educação possui diferentes abordagens e isso gera uma gama de conceitos
que podem ser utilizados no âmbito das pesquisas em arte e cultura visual. O
que à primeira vista parece um certo distanciamento das pesquisas, a partir do
diálogo e das trocas por meio de encontros como o realizado, mostra que as
pesquisas nas linhas C têm muitos pontos que as aproximam.

- O PPGACV e a linha C se demonstram importante para promover mais
encontros, como este, que permitam trocas de experiências após o momento
de realização das disciplinas.

- A linha C poderia ser potencializada com mais debates que integrem as
formas de pensar, entender e promover pesquisas em educação, arte e cultura
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visual, com compartilhamento de metodologias, conceitos, autores, de forma
que outras pessoas possam saber sobre as pesquisas em andamento,
promovendo mais diálogos/trocas entre discentes e docentes.

Fernanda Sousa Oliveira
Gabriela Neres
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A formação de arte-educadores a
distância: as histórias que precisamos

contar

Lilian Ucker Perotto34

No contexto brasileiro, a educação a distância ganhou expressiva notoriedade
com o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), que a partir de 2006,
expandiu a oferta dos cursos de ensino superior no interior do país através das
instituições públicas (PEROTTO, GOYAZ, 2020). Através do censo da
educação superior, observamos que o número de ingressantes têm aumentado
a cada ano. No censo de 2019, divulgado em 2020, destaca-se o número de
vagas ofertadas em cursos de graduação, por modalidade de ensino, onde a
modalidade EaD teve um aumento de 45% e a modalidade presencial uma
baixa de -5,2% (BRASIL, 2019). Com a ampliação das vagas em cursos a
distância, tanto em instituições públicas como em privadas, um dos temas que
ganha mais destaque tem sido a qualidade dos cursos ofertados nessa
modalidade. Na arena dos debates, os cursos de formação de professores, têm
lutado para que seu reconhecimento vá além do número de estudantes que
ingressam e que formam.

Diante de tantos desafios e polêmicas sobre ensinar/aprender mediado pelas
tecnologias digitais e a partir da minha experiência nesta modalidade de
ensino, tenho me perguntado constantemente sobre qual tem sido a
contribuição do curso de Licenciatura em Artes Visuais da FAV/UFG para a
formação de professores em artes visuais. Desde 2007, a Faculdade de Artes
Visuais da Universidade Federal de Goiás tem ofertado turmas de formação de
professores em artes visuais na modalidade a distância via Universidade
Aberta do Brasil. Os arte-educadores que hoje estão espalhados pelos estados
do Brasil, carregam marcas, histórias e aprendizagens que foram construídas

34 Professora do PPGACV/UFG e da Faculdade de Artes Visuais onde atua no curso de
Licenciatura em Artes Visuais (modalidades a distância e presencial). Líder do grupo Cultura
Visual e Educação (Cnpq), doutora em Arte e Educação pela Universidade de Barcelona
(Espanha). lilianuckerperotto@ufg.br
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durante o período em que se graduaram. Mesmo mantendo o contato com
muitos deles/as, desconhecemos o percurso que cada um/a construiu após a
formatura, se vinculado ou não ao ensino das artes visuais.

Para descontruir certos mitos que ainda assombram cursos a distância, estou
desenvolvendo a pesquisa "A formação de arte-educadores a distância: as
histórias que precisamos contar" com o objetivo principal de investigar e
conhecer as histórias que egressos/as e professoras do curso de Licenciatura
em Artes Visuais a distância da FAV/UFG contam sobre suas trajetórias de
aprender/ensinar artes visuais na modalidade a distância. Para responder a
pergunta, de qual tem sido a contribuição da modalidade a distância para a
formação de professores em artes visuais, decidi junto aos relatos de
egressos/as de cinco turmas formadas pela Faculdade de Artes Visuais e de
professoras que dedicam sua carga horária na EaD, investigar as histórias que
tais sujeitos contam sobre suas trajetórias de aprender/ensinar artes visuais,
partindo dos seguintes tópicos: o que/como aprenderam, quais experiências
foram significativas durante o curso e qual o caminho trilhado após a
finalização do curso em relação ao campo do ensino das artes visuais.

A pesquisa que nasce do interesse em conhecer as experiências qualitativas
dos egressos/as através de suas narrativas, apoia-se no enfoque
biográfico-narrativo, pois considera a experiência humana seu objeto de estudo
(BOLIVAR, DOMINGO, FERNÁNDEZ, 2001), mas também porque conforme
explicam Connelly e Clandinin a "[...] educação é a construção e reconstrução
de histórias pessoais e sociais; tanto os professores como os estudantes são
contadores de histórias e também personagens nas historias dos demais e em
suas próprias" (1995, p.12). Através da entrevista narrativa, teremos acesso
não só as histórias de aprendizagem de estudantes e professoras, mas
poderemos também dar visibilidade a práticas e experiências pedagógicas
desenvolvidas no curso por meio das tecnologias digitais de aprendizagem.

É importante destacar que a contribuição desta pesquisa para a linha de
pesquisa C do PPGACV/UFG e ao campo da arte e da cultura visual abre
espaço para pensar a formação de professores/as em artes visuais trazendo o
foco para os processos formativos mediados pelas tecnologias digitais. Além
disso, trás para o centro das discussões o sujeito, sua experiência subjetiva e a
docência em arte. Vale ressaltar também que ao dialogar com egressos/as
conectasse com os campos de atuação profissional, principalmente com as
instituições de ensino básico. Em relação ao impacto da pesquisa para a
sociedade, entendo que ao visibilizar as histórias de aprendizagem dos
egressos/as e logo a inserção dos/as mesmos/as no mercado de trabalho,
permitirá não só a valorização do/a profissional da educação, como também
levar ao conhecimento o trabalho que vem sendo realizado nesta modalidade
de ensino, neste caso, na Universidade Federal de Goiás.
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Em busca da construção social do
olhar do estudante de Direito

Fernanda Sousa Oliveira35

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva

Tratarei aqui neste resumo expandido dos desdobramentos do texto de
qualificação com a epistemologia do percurso, ou seja, o lugar de onde falo, de
onde construo minha trajetória profissional entrelaçando-a com a acadêmica,
talvez uma espécie de autobiografia lejuneana (2012) necessária e pertinente
para não perder de vista a trajetória dura e fraturada experimentada na
construção da minha prática docente. O texto apresentou dois capítulos e
introdução.

Na introdução refinei o que chamei de epistemologia do percurso traçando uma
autobiografia com fio condutor na profissão docente e vida acadêmica e desde
esse lugar apresento a pergunta, o objeto, alguns objetivos e metodologia que
movimentam as engrenagens desse pequeno veículo de comunicação que
aspira o título de tese. Traz, ainda, a importância e pertinência do
entrecruzamento da Cultura Visual, Direito e minha trajetória pessoal e está a
funcionar como um capítulo que articula e apresenta elementos importantes
deste trabalho.

No capítulo primeiro estive mais próxima da metodologia de pesquisa e dos
possíveis instrumentos de coleta de dados necessários ao trato com o objeto
dessa pesquisa. O como fazer deste trabalho acadêmico acontecerá por meio
do estudo bibliográfico e da netnografia com base qualitativa.

A netnografia, permite acesso aos dados das comunidades frequentadas por
meio do computador da pesquisadora, bem como, facilita a recolha dos dados
para análise. Este capítulo está em desenvolvimento e aguarda os dados da
recolha de campo para sua finalização.

35 Doutoranda no PPGACV/UFG e mestre em sociologia. Contato: fernandasousa@ufg.br
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O segundo capítulo refere-se a estudo teórico de essência bibliográfica o qual
abriga a travessia inicial sobre a construção social do olhar do estudante de
Direito. Para tornar palpável esse estudo, foi necessário trazer um panorama
do processo histórico do ensino jurídico brasileiro desde seu início até o que se
convencionou chamar de “crise” do ensino jurídico.

É pertinente, indicar que a pesquisa que desenvolvo contribui para a Linha de
Pesquisa C do PPGACV/UFG – Educação, Arte e Cultura Visual na medida em
que a temática discutida atravessa questões pedagógicas, metodológicas,
relações de poder, cinema e mecanismos de omissões ou silenciamentos por
meio da arte. Seguindo, a minha pesquisa também contribui com os estudos de
Arte e Cultura Visual, a partir das implicações pedagógicas do uso das
imagens em julgamentos, reforçando argumentos discriminatórios. Esta
pesquisa dialoga com a área 11 da Capes na medida em que é interdisciplinar.
E, pode gerar impactos sociais no sentido de melhorar a percepção sobre o
uso das imagens na abordagem jurídica.

Pensando que a contribuição e impacto dessa pesquisa está na ideia de
expandir a percepção das pessoas tendo a imagem para o uso jurídico como
mediadora da culpabilização, aplicaremos aos sujeitos desta pesquisa, ou36

seja, os estudantes do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás,
Campus Goiás, a questão problematizadora: quais os sentidos que os
estudantes atribuem para a construção social do olhar.

Na busca por resposta a essa pergunta de pesquisa percorri pelo cenário
jurídico brasileiro desde sua historicidade e particularidade no sentido de
entendermos o ensino jurídico e formação dos estudantes de direito no Brasil.
Desde este estudo percebemos que a nossa formação nacional remonta a
raízes universitárias europeias e que somente a elite envia seus filhos para
estudar em Portugal, em especial, Coimbra.

Posteriormente, esses estudantes, com visão elitista, europeizada e
colonialista voltavam ao país de origem para assumir cargos políticos ou
administrativos importantes. Uma prática de colonialidade se desenrolava e
assumia contornos de dominação em vários âmbitos, inclusive no saber.

Tem se desenhado uma formação jurídica por meio de propostas de “novas”
escolas de direito. O que tem de novo? Sem dúvida pouco apresenta de novo,
a não ser tempo e espaço. Agora, a elite estuda ou envia seus filhos para
realizarem cursos nos Estados Unidos da América e, quando voltam, servem
às políticas pós-colonialistas e neoliberais.

Trago aqui para esta compor esta reflexão a charge de Jota Camelo (2018)
publicada no Humor Político a precisa interpretação do Brasil em capitanias

36 Devido a pandemia do Corona Vírus ainda não foi realizada a pesquisa de campo. Contudo,
estamos nos organizando para realizar uma netnografia.
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hereditárias. Seus personagens são Donald Trump e Sérgio Moro,
protagonistas indireto e direito respectivamente da instabilidade política e
democrática brasileira. Sérgio Moro, estudou em universidades brasileiras e
americanas, bem como, desde 2007 vem participando como professor visitante
de agências e instituições do Estados Unidos da América que são
encarregadas da prevenção e combate à lavagem de dinheiro .37

Sob esse viés de paladinos da justiça que contribuem para a limpeza da
corrupção em países como o Brasil, percebemos a interferência de Instituições
políticas, econômicas, educacionais e financeiras Internacionais atuarem
democraticamente por meio do Estado de Direito para promoverem interesses
do capital financeiro no processo de “pilhagem” e (re)colonização da América
Latina.

Nesta pesquisa, os sentidos que os estudantes atribuem a construção social do
olhar perpassa por esse pano fundo e as imagens, inclusive as charges, vai
mediar a reflexão política, estética, econômica e educacional, na medida em
que colabora com nossa percepção de formação e no entendimento da
construção social do olhar.

Entre imagens, política, direito e ensino jurídico nos resta, nesta pesquisa, o
entrelaçamento de dados, categorias e fundamentos teóricos.

Figura 1
Fonte: Humor político, 2018.

37 Informações retiradas do Lattes.
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Diálogos entre becos, graffitis e
comunidades

Gabriela Neres Batista Silva38

Orientador: Prof. Dr. Glauco Batista Ferreira

Nas cidades, principalmente no seu perímetro urbano, podemos perceber a
presença de diversos elementos visuais nas ruas. Dentre eles, temos os
graffitis, lambes, stickers, de modo geral, o que podemos intitular como arte
urbana ou de rua. A região central da cidade de Goiânia, pertencente ao estado
de Goiás, possui como forma de passagem e/ou estacionamento, os becos,
onde contém muitas dessas formas de expressão.

Figura 1. Beco da Codorna.
Fonte: Acervo pessoal.

38 Mestranda em Arte e Cultura Visual pela UFG (Universidade Federal de Goiás), graduada em
Museologia (UFG). E-mail: gabrielaneres@discente.ufg.br
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A seguinte pesquisa, ainda em andamento, consiste em olhar estes lugares
para que possa compreender os processos que os transformaram e ainda
transformam. Um de seus objetivos é colocar em evidência as pessoas que
ocupam estas paredes, suas relações com o processo de produção e de
aprendizagem, assim como, de quem visita o espaço.

Estes processos foram pensados em dois espaços específicos, o Beco da
Codorna, que de 2015 até os dias atuais, tem sido ocupado por grafiteiros e
grafiteiras. Ele é o beco de maior extensão da cidade, onde ocorreram
diferentes eventos culturais, principalmente, relacionados ao Hip Hop, e é o
espaço que foi intitulado por esta comunidade, como Museu de Arte Urbana de
Goiânia (FONTENE, 2016).

Na cidade de Goiânia, existe a rua do Lazer, um pequeno segmento, onde só
caminham pedestres, e que possui nas suas laterais dois becos. A prefeitura
decidiu revitalizá-la, e para isso, convidou as pessoas que ocuparam o beco da
Codorna, para também realizar intervenções nas paredes dos becos
(FREITAS, 2010).

Figura 2. Beco da Rua do Lazer.
Fonte: Acervo pessoal.
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Alguns autores e autoras que dialogam com esta pesquisa são Mirzoeff (2016)
e de Mondzain (2015), ao reivindicar o olhar e aprofundar nas produções de
visualidade que são atribuídas de uma forma específica, estética. Enquanto,
Mirzoeff irá também tratar sobre a relação das contravisualidades produzidas,
que podem ser aplicadas ao grafite ao realizar “a reivindicação performativa de
um direito a olhar onde tecnicamente ele não existe que coloca a
contravisualidade em jogo” (MIRZOEFF, 2016, p. 75). Mondzain irá relacionar a
área com a Paleontologia, ao pensar as cavernas e as pessoas que produziram
as pinturas nas paredes, que também vieram a se tornar suas primeiras
espectadoras, extremamente alinhado ao que ocorre no processo do graffiti.

Outro autor que podemos refletir seria Jacques Rancière (2010; 2012), que
introduz diversos conceitos relevantes para a pesquisa como a ideia de política,
polícia e sujeito político, ou o debate sobre a eficácia da arte, que discute sobre
a intenção da pessoa que produz aquelas imagens e como isso pode ser
alterado quando ela é exposta e observada, como ela pode ser facilmente
alterada quando está no meio público.

Pensando o termo Cultura Visual e um pouco de sua história, ainda
pretendemos trazer autoras como Ana Maria Guash (2006) e Éverly Pegoraro
(2011), que trazem um pouco mais sobre o significado deste conceito, sua
história, como é um campo interdisciplinar que pensa sobre as imagens e seus
discursos, ou seja, sobre as visualidades produzidas, assim como, sua
potencialidade para com base nas imagens tratarmos de relações de poderes,
raça, gênero, classe, etc.

Outra questão que se alinha a pesquisa, seria sua relação com a Educação,
que pode ser pensada dentro de espaços formalizados, como escolas e
universidades, mas também em outros contextos, como dado pelas pedagogias
culturais. Elas são buscadas dentro das vivências a aprendizagem e troca de
conhecimentos possíveis, que atuam sobre estes indivíduos cotidianamente,
como filmes, conversas, viagens, ou o simples ato de caminhar na rua e captar
as informações presentes.

Nesta perspectiva, o diálogo com grafiteiras e grafiteiros permite reflexões
sobre os saberes transmitidos, os modos de criação, as técnicas e estilos
presentes, assim como, suas relações com o graffiti, suas percepções diante
da efemeridade de suas obras, suas motivações, etc.

Para além das pessoas que produzem, os becos se mostram presentes para
quem os visita, seja para olhar os murais, para se dirigir a outros pontos,
estacionar, participar de eventos ou visitar os bares existentes. Por isso, há
ainda a presença desta relação com público, seus olhares, descobertas e
entendimentos.
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Eventualmente, com estas interlocuções, o projeto pretende também realizar
ações que exteriorize estas informações para além do meio acadêmico.
Algumas propostas pensadas até este momento são a produção de um
podcast com, principalmente, grafiteiras, buscando criar um espaço de fala e
visibilidade de suas produções e vivências, e/ou, a criação de oficinas de
graffiti, lambes ou sticker com estas mulheres para outras mulheres, a fim de
inspirar uma maior participação neste meio.
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Formar e formar-se professor/a de
Artes Visuais

Hertha Tatiely Silva39

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Leda Maria de Barros Guimarães

A pesquisa que está sendo desenvolvida tem como objetivo principal percorrer
por uma proposição de exercício de formação docente como atividade que
envolve formar (possibilidade de aprendizagens) e formar-se (rememorar,
refletir, relatar, repensar) e que pensa as experimentações de escrita de si
como potências formativas. Especificamente aborda a formação do/a
professor/a de Artes Visuais e tem como lócus da pesquisa a educação do
campo e a espacialidade rural, mas a proposição percorrida não se fecha numa
perspectiva de incorporar uma cultura visual local/rural às categorias analíticas
da tradição visual que ainda é dominante nesse campo. O delineamento são os
sentidos atribuídos às artes visuais, defendendo a ampliação de perspectivas a
partir de aberturas epistêmicas e a criação de relações outras de/com saberes,
além da validação e valorização do modo de pensar contextual e narrativo na
produção de conhecimento.

As principais posições teórico-práticas exploradas na pesquisa são as noções
de saberes localizados, de experiência e de aprendizagem inventiva. Essas
noções se correlacionam e, atravessadas pelas vivências, são vetores nos
processos de produção de conhecimento no exercício de formação docente. A
noção de saberes localizados (HARAWAY, 1995) permite, no âmbito
acadêmico, que novos sentidos sobre o que se considera conhecimento
possam ser re-inventados ao admitir a dimensão do corpo e da experiência que
contemplam explicações mais inclusivas de mundo a partir de outra perspectiva
de análise. A experiência, pessoal e coletiva, afeta significativamente a
produção de conhecimento, sendo uma dimensão cognitiva e uma categoria
epistemológica. As contribuições dos estudos feministas têm sido nesta
pesquisa uma importante referência para pensar a experiência como categoria

39 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, da Universidade
Federal de Goiás, linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação (2018).
Mestra em Comunicação (PPGCOM/UFG, 2015). E-mail: herthasilva@discente.ufg.br
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teórica (LAURETIS, 1984; ALCOFF, 1999; SCOTT, 2001). Já a noção de
aprendizagem inventiva tem como fundamentação as elaborações de Virgínia
Kastrup (2005; 2007) acerca da cognição como potência interrogativa.
Segundo a autora, aprender é antes uma questão de invenção do que de
solução de problemas, “trata-se de aprender a viver num mundo que não
fornece um fundamento preestabelecido, num mundo que inventamos ao viver,
lidando com a diferença que nos atinge” (2007, p. 225). A aprendizagem
acontece quando das formas existentes decorrem desnaturalização e
estranhamentos. Onde as histórias de vida e as relações com o lugar não são
matérias de contração, mas aberturas que podem impulsionar, a partir de
sucessivas experiências de problematização, o encontro de algo novo ou
modificado, a inventividade.

A pesquisa está inserida no campo das artes visuais, no entanto, para além (ou
aquém) dos enquadramentos institucionais, disciplinares e prescritivos se
aspira compor uma escrita indisciplinada, e por aspirar estar fora das certezas
instituídas, insegura, e por aspirar escapar das determinações, imprópria
(LARROSA, 2019, p. 11). Escrevo, assim, a partir do campo das intenções, de
busca por uma atitude, de gestos com potencial de pôr em ação um conjunto
de afetos e efeitos de sentidos no exercício de formação docente. Trata-se de
uma pesquisa em artes em que a própria metodologia é um problema de
pesquisa: explora os trânsitos entre artes e educação, buscando relacionar
conhecimentos, práticas e linguagens derivadas de processos artísticos
(invenção e experiência) com modos e trajetórias de formação docente.

Tendo em vista que são pouquíssimos os estudos sobre as artes visuais no
contexto da educação do campo, e, tampouco, estudos sobre a formação
específica de professoras/es de Artes Visuais para atuarem em escolas do
campo, a contribuição almejada é lançar questões e percorrer proposições
sobre a formação e o exercício docente em artes visuais nesse contexto.
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Ações poéticas urbanas: práticas
artísticas, pedagógicas e coletivas na

Cidade de Goiás

Emilliano Alves de Freitas Nogueira40

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva.

A pesquisa “Ações poéticas urbanas: produção e práticas artísticas
pedagógicas e coletivas na cidade de Goiás” propõe uma reflexão sobre os
processos de criação e educação a partir da experiência de intervenções no
espaço público criadas pelo Coletivo de Ações Poéticas Urbanas (CAPU). O
CAPU é um coletivo que atua na cidade de Goiás desde 2018, formado por
estudantes e professores do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade
Federal de Goiás – Campus Goiás, que busca conciliar as práticas em artes
com o fazer em arquitetura e urbanismo.

Na construção desse trabalho, que pretende promover um diálogo entre
artistas, obra, cidade e público, analisar e realizar as ações artísticas no
espaço urbano é uma forma de “compreender o papel social da imagem na
vida da cultura” (MARTINS, 2008, p. 30). Assim, as investigações fazem
questionamentos sobre leitura, apreensão e formas de intervir no espaço
urbano a partir de práticas artísticas, e os processos de aprendizado envolvidos
na mesma.

As investigações nesse trabalho partem do questionamento sobre apreensão,
leitura e formas de intervir na cidade a partir de experimentações artísticas, e
os processos de aprendizagem tanto de quem cria as práticas, quanto de quem
participa dessas experiências, considerando a inter-relação entre arte, cultura
visual, educação e arquitetura e urbanismo. O estudo das práticas coletivas
urbanas aqui examinadas intenciona articular arte e política, a partir do estudo

40 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual (PPGAVC/FAV/UFG).
Mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de
Uberlândia (2012).
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dessas ações, e como se dá a prática pedagógica por meio da experiência em
ações de arte no espaço urbano, articulando a criação poética com práticas
educacionais em um ambiente coletivo de produção e pesquisa.

De caráter qualitativo, pretendo com esse trabalho entender de que forma são
construídos os processos artísticos e educacionais, utilizando a a/r/tografia
como metodologia de investigação nas práticas do Coletivo de Ações Poéticas
Urbanas, questionando os papéis desempenhado por mim nesse processo,
enquanto artista, pesquisador, professor e membro do CAPU, quais as relações
produzidas entre o fazer artístico e o conhecimento que se constrói a partir da
criação em coletivo, percorrendo as trilhas da concepção, produção,
apresentação, mediação e crítica. Nas pesquisas em a/r/tografia que tendem a
buscar controles descentralizados, “nutrem aprendizagens que são emergentes
e desdobramentos de outros saberes, enquanto a diversidade proporciona a
liberdade de os indivíduos contribuírem com o que desejam e da maneira que
aspiram” (IRWIN, 2013, p. 161). Como professor, cumpro um papel de mentoria
dentro do CAPU, em que procuro estimular a consciência crítica, visto que
“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”
(FREIRE, 1996, p. 25), fazendo com que a produção artística do CAPU seja
também um processo educacional.

No contexto de Goiás, que possui o título de Patrimônio Cultural Mundial pela
UNESCO, serão analisadas seis intervenções criadas pelo CAPU: Qual o seu
lugar em Goiás, Duas Cidades, Passeio Auditivo, Anti-monumento, Tire uma
foto com a Cora, Borracha Branca. Essas ações buscam contraposições às
narrativas hegemônicas do patrimônio cultural de Goiás, e dessa forma
produzir práticas que partam do princípio das contravisualidades, promovendo
aquilo que Mirzoeff chama de direito de olhar, “uma recusa a permitir que a
autoridade suture sua interpretação do sensível para fins de dominação,
primeiro como lei e, em seguida, como estética” (MIRZOEFF, 2016, p. 750).
Assim, essas práticas produzem contravisualidades como questionadoras das
narrativas hegemônicas na cidade, evidenciando as potencialidades dessas
ações nas discussões acerca de memória, turismo, patrimônio, cultura visual,
educação e cidade.
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“Meu desenho é feio!” As páginas
amarrotadas do caderno de desenho e

a formação docente em Artes no
Ensino Básico

Iana Francisca Quirino do Nascimento41

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

Coorientador: Prof. Dr. Paul Cezanne Souza Cardoso de Morais

Penso a pesquisa como desenho da prosa com as docentes que também
riscam comigo as marcas dessa inquietude. Trago aqui recortes de seus relatos
enquanto professoras de Artes que intermedeiam suas aulas por meio de sua
formação acadêmica, das histórias de vida e de representações plásticas
visuais. Este é um desenho dentro outros desenhos, tracejados pelas docentes
Giz, Lápis, Tinta ao relatarem os causos vividos em sala de aula em contextos42

diferentes. Procuro traduzir as linhas que se desembolam nesta investigação
pensando o desenho, em especial o desenho riscado nos cadernos, de modo
epistemológico ao retomar a afirmação “meu desenho é feio!” fisgada de
minhas anotações feitas durante as aulas de desenho de observação
ministradas pela professora Giz no último ano de estágio da graduação em43

Artes Visuais Licenciatura na Universidade Federal de Goiás, em 2018.

43 Professora de Artes que acompanhei durante todo o ano de 2018 no estágio em escola de
rede municipal de Goiânia, a primeira professora a se disponibilizar em participar deste rabisco
contribuindo para a estrutura do trabalho com seus relatos vividos durante o exercício discente
e docente.

42 Algumas das docentes não quiseram ser identificadas por isso a decisão de resguarda-las ao
ocultar seus nomes. Aqui as chamarei de professoras Giz, Lápis e Tinta, ocultarei também a
pedido os nomes das respectivas escolas onde atuam.

41 Iana Francisca Quirino do Nascimento, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arte
e Cultura Visual-PPGACV/UFG, bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico/CNPq. Licenciada em Artes Visuais pela Faculdade de Artes Visuais da
Universidade Federal de Goiás–FAV/UFG. E-mail: iana_nascimento@discente.ufg.br
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Acolho a ideia de desenho feio como cerne do percurso riscado aqui,
questionando como essa concepção desafia ou torna-se aliada ao status quo
do ensino de desenho na escola? Retomo diversas vezes aos relatos
conferidos a mim pelas docentes para pensar, como as imagens trabalhadas
nas aulas de desenho são escolhidas? Quais conexões fazem com tradições
ou filiações institucionais e/ou acadêmicas? Como as leituras ou insatisfações
que definem a ideia de desenho feio na interpretação de professoras e
estudantes se relacionam com as imagens de um mundo adulto, que se
destacam pelo valor atribuído aos excessos de estereotipação? Levo em
consideração a linguagem individual das docentes, que desemboca imagens e
formas de sua própria biblioteca imagética, construídas pelas vivências
formativas, rotineiras e imaginárias que compõem interferências e/ou suporte
ao material de apoio oferecido pela escola: livro didático, materiais para
desenho ou mesmo o espaço físico onde ocorrem as atividades. A ideia,
concepção ou fenômeno que compõe a compreensão de “desenho feio” na
pesquisa surge na fala do grupo de estudantes, que observei nas aulas de
desenho de natureza morta durante o período de estágio. Esta, vai tomando
forma pelas linhas riscadas no relato das professoras que prosearam comigo a
partir de entrevistas semiestruturadas, via formulário e vídeo chamada, por
conta da pandemia. Para entender essa noção precisei retomar meu percurso
formativo no ensino básico e superior trazendo para cá um recorte de minha
infância, da experiência, influência e interferência de minha mãe pedagoga e
das vivências no ensino básico e superior das docentes Giz, Lápis e Tinta, para
pensar sobre as relações criadas entre arte, formação docente e educação ao
me perguntar, de qual desenho feio estou falando? Essa ideia atua no
imaginário infantil ou é apenas uma miragem trazida pelas primeiras exigências
do mundo adulto?

No primeiro capítulo “Minha mãe não me deixou colorir sozinha a primeira
casinha que desenhei” falo sobre minha relação com o desenho na infância
refletindo minhas primeiras produções através “do espaço representativo que
se insere em outros espaços, espaços vitais carregados de afeto” (MÈREDIEU,
2017, p. 71). Penso na influência das imagens trazidas a mim por meus pais,
pela casa, pelo quintal de terra preta ou pelas birras de minha irmã mais velha
junto a interlocução de Edith Derdyk (2015), Florence Mèredieu (2017), Alice
Fátima Martins (2010) e Rosa Iavelberg (2003). Penso ainda o desenho na
formação de minha mãe, como estudante e professora do ensino básico da
rede municipal, situada na cidadezinha de Timon/Maranhão, onde vivi metade
da vida. Uso como aporte teórico as contribuições de Ana Mae Barbosa (2014)
para compreender o ensino de arte na década de 80, período em que minha
mãe começa a lecionar, dessa forma então, consigo assimilar de onde parte
sua autoridade e interferência em meus primeiros rabiscos e como isso implica
em minha formação até aqui. Por esse motivo trago para este momento os
impasses ocorridos durante a graduação em Artes Visuais Licenciatura,
cursada de 2015 a 2018 na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade
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Federal de Goiás (UFG). Acrescento ainda minha experiência como professora
de desenho e artista, formulando reflexões sobre o que mudou em minhas
produções de ilustração ao sentir o processo de institucionalização trazido pela
graduação logo no início do curso.

Já no capítulo dois “Desenho feio na sala de aula” imprimo as marcas de onde
surge a pesquisa relatando sobre as experiências que me trouxeram até aqui,
permeadas pelas vivências do último ano de estágio, onde inicialmente começo
a questionar a ausência ou superficialidade do ensino de Arte Contemporânea
no ensino básico. Nesses questionamentos dialogo com a fala do grupo de
estudantes do 6º ano, observadas de forma passiva no primeiro semestre de
2018, que de modo inquietante e desconfiado confrontam a professora A
perguntando “o que é ou não é arte?” Relato neste capítulo a validação das
dúvidas levantadas naquele período, ocorridas pelo embate discente ao
estruturarem uma analogia que aproximava suas experiências cotidianas do
conteúdo abordado. Essas questões resultaram em uma aula, atividade exigida
pelo estágio, elaborada por mim juntamente com uma colega de graduação e
intitulada “Um bicho papão chamado Arte Contemporânea”. Durante nossa
ação em sala lançamos nas imagens apresentadas as afirmações que nos
despertaram atenção, ao reduzirem ou invalidarem as produções artísticas
pós-modernas, lidas pela turma como bobas e feias ao serem comparadas com
as pinturas do período neoclássico.
Fervilham dessa atividade tantas outras novas dúvidas, que seguiram me
desconfortando durante todo o segundo semestre de 2018, onde dei
seguimento as observações passivas e anotações que acompanharam as
aulas da professora Giz em uma nova turma do 6º ano. Neste último semestre
afunilo os ideais que me carregam para cá, definindo como ponto de partida
dessa investigação a frase “meu desenho é feio!”, que chega aos meus ouvidos
afirmando-se como manifesto ao dizer: é preciso mergulhar no sentido dessas
insatisfações!
Penso se essa noção de desenho feio tem lugar na sala de aula e em quais
contextos, para isso foi preciso também me aproximar da noção de desenho
autoral olhando para as especificidades das linguagens gráficas que estão
sendo desenhadas na escola pelo grupo de estudantes e docentes de artes.
Analisei como se sustentam essas produções, de onde nascem, quais as
referências externas que as atravessam e se estas se aproximam ou se
distanciam do desenho enquanto especialidade técnica.

Trago para este capítulo os recortes da prosa com o grupo docente, que se
dispuseram a desenhar comigo as linhas que desafiam essas incompreensões.
Discutiremos a partir da educação e da cultura visual, pensando juntas as
considerações de Alice Fátima Martins (2010) que retoma o desenho infantil
afirmando que “toda criança desenha” e levanta a importância do gesto na
produção de marcas que motivam o ato de desenhar, mesmo que este seja
efêmero; de Raimundo Martins (2009) que nos convida a discutir os modos de
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ver sob o viés das visualidades ou da experiência visual e seus repertórios e de
Erinaldo Nascimento (2010), que nos apresenta possibilidades de articulação
das imagens, explorando-as, questionando-as e interpretando os processos
que as constituem. Retomarei as autoras do primeiro capítulo, Barbosa (2014),
Derdyk (2015), Iavelberg (2003), Mèredieu (2017) que ancoram minha fala
enquanto vou desenhando a pesquisa, para pensar como a experiência
docente em artes interfere nas produções de desenho feitas em sala de aula e
se essa formação desenha novas linguagens gráficas. Quais critérios são
utilizados para a escolha das imagens trabalhadas em sala de aula ou para a
elaboração das atividades? Essas imagens se relacionam com o material de
apoio disposto pela escola?

Por fim, inscrevo “Redes que conectam pesquisa, escola e quintal” como o
terceiro capítulo, me referindo sobre a importância das novas formas de
produzir sentido durante as aulas de artes, que se desdobram desde março de
2020 quando foram suspensas as aulas presenciais por conta do Covid-19, até
o período atual em 2021. Para isto, converso com os relatos das docentes,
sobre a vivência nesse novo espaço de ensino-aprendizagem. Pensamos
juntas na sobrecarga de trabalho conferida às mudanças que ocorreram em
suas atribuições, dando destaque a uma instabilidade emocional que durante o
percurso de adaptação fez com que as aulas se tornassem extenuantes, tanto
para professoras quanto para estudantes. Neste capítulo, demarco questões
específicas, como a falta de acesso à internet, que limita as ações propostas
ou as conduz a atividades que se adaptem a realidade de cada estudante. Me
pergunto neste desenho quais implicações sociais e institucionais definem o
contexto atual, que se consolida na mudança de território da sala de aula na
escola para a sala de aula nas plataformas digitais, em casa, no quintal...Onde
sons, cores e espaços se diferenciam da geografia espacial do ambiente
escolar.

Pautada nas mudanças que revelam o cenário pandêmico, más condições de
trabalho, redução de suporte pedagógico por conta da sobrecarga do mesmo,
evasão escolar, isolamento social, que consequentemente posiciona o fazer
artístico para as referências de um universo virtual/individual ou contido apenas
nos muros de casa, repenso o desenho. Aquele desenho feio, que grita na voz
do estudante em manifesto às suas insatisfações e desconfortos. Pretendo que
este tome as linhas do meu desenho escrito e acenda nessa investigação
possibilidades de enxergá-lo como um fazer artístico afetivo, que abocanha os
sentimentos cultivados nesse novo cenário, além de, propor novas trocas entre
docentes e estudantes, para que se afrouxe os excessos de teoria que não
acompanham a didática do cotidiano, insinuando que desenhem juntos suas
próprias histórias.
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Mulheres que guardam, narram e
bordam histórias de vida em álbuns

fotográficos de família

Julia Mariano Ferreira44

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alice Fátima Martins

Esta pesquisa coloca uma mãe-pesquisadora-docente-fotógrafa em um
caminhar curioso e atento em busca de memórias de mulheres a partir de
lembranças compartilhadas na prática de construir, cuidar e partilhar álbuns de
família. As mulheres são os fios estruturantes dessa pesquisa pois justamente
como Rose (2010) aponta, são elas, e principalmente as mães, as
responsáveis por cuidar dos retratos de família, organizando-os, criando álbuns
e guardando-os. Também são elas, na maioria das vezes, como garante Silva
(2008), as responsáveis por narrar esses álbuns.

Convido a participar dessa pesquisa algumas mulheres que de alguma forma
criaram laços comigo durante o período de isolamento social imposto pela
pandemia de Covid-19. Especialmente durante essa fase, seguimos o conselho
de Daas (2020) (mesmo que nem todas tenham tido a oportunidade de lê-lo ou
escutá-lo) de manter pequenos atos de fidelidade a serem praticados
diariamente para sustentar a habilidade de se importar e viver o que realmente
importa durante essa pandemia que ainda nos assola. Resolvemos mergulhar
em cursos online, nos quais compartilhamos experiências diversas sobre
histórias de vida, memórias, maternidade, fotografia... Em comum temos ainda
o hábito de bordar e de guardar nossas histórias familiares em álbuns de
fotografia. Por estarmos abertas a participar de percursos que estimulam
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discussões e produções sobre outras narrativas de vida possíveis, e por termos
dedicação para cuidar de nossas histórias, acabamos entrelaçando nossos
fios, criando uma rede de afetos, mesmo que a distância física ainda não
permita os abraços.

Para compreender melhor esse processo de construção de novas narrativas de
si, de uma forma empática, inscrevo-me na pesquisa para também experienciar
enquanto mulher, guardiã de álbum de família, contadora de histórias, fotógrafa
e bordadeira, a partir de um ponto de vista participativo. Isso se revela em uma
escrita ensaística que parte de vivências pessoais, especialmente nesse
período de encasulamento, repleta de mudanças de ritmo, direção e sentido,
com pausas, suspenções, sobreposições e fragmentos de vozes unidas em
uma tese-patchwork.

Essa pesquisa é costurada utilizando as metodologias histórias de vida e
pesquisa narrativa, compreendendo a experiência por meio de histórias vividas
e contadas, valorizando as singularidades das pessoas. Utilizamos fotografias,
álbuns de famílias, cartas, diários de memórias, fios, linhas, tecidos e outras
materialidades que nos importam para, com auxílio de entrevistas biográficas,
estimular a criação de aprendizados sobre nossas histórias. A atualização de
memórias se dá por meio da sobreposição de diversas camadas narrativas,
lançando mão da complementariedade das linguagens oral, escrita, fotográfica
e do bordado sobre a fotografia, oferecendo oportunidades para que sejam
criados biografemas (Barthes, 1971) sobre vidas sensíveis (Coccia, 2010) e em
metamorfose (Coccia, 2020) .

Há ênfase no fazer manual e as materialidades são valorizadas para realçar
histórias de vidas que permaneceriam nos avessos, sem visibilidade,
silenciadas, intocadas, por debaixo dos panos. Criar conjuntamente com as
mulheres produções para que essas experiências ganhem vozes, linhas
escritas e bordadas e ecooem, transformando-se em experiências de
aprendizado pelas trajetórias de vidas, na (trans)formação de si é um dos
pontos principais dessa pesquisa.

Como a Cultura Visual se preocupa com o modo como as imagens afetam
nossas vidas e com os usos que podemos fazer delas, micronarrativas
cotidianas, ou biografemas, contidos nos álbuns de família podem ser
acolhidos e valorizados nesse campo de estudo. Essa abordagem abre
possibilidades para novas formas de lidar com as imagens, tais como
reatualização de experiências vividas por meio de processos educativos de
narração, escuta e reescrita de si, estimulando, na prática, a construção de
contravisualidades como as fotografias bordadas, mesclando camadas de
linguagens e sentidos. Ao utilizar uma abordagem que valoriza as histórias de
vida por meio da pesquisa narrativa e recorrendo a conceitos e práticas
presentes no cotidiano das mulheres que aproximam diversas linguagens,
procuro evidenciar os saberes próprios das mulheres participantes da
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pesquisa, e estimular a construção de reflexões, viabilizando o
compartilhamento de novas compreensões sobre questões sociais emergentes
entre elas, por meio de diálogos e trocas.

A pesquisa estabelece vinculação com o cotidiano sociocultural de mulheres –
e aqui preciso ressaltar que as mulheres participantes dessa pesquisa são de
classe média, com formação superior e amplo acesso à internet. Ela sugere a
incorporação de práticas reflexivas sobre o dia a dia, o cotidiano banal, que
ocorre dentro de nossas casas, e propõe a experimentação de ações práticas
no campo das artes, especialmente relacionadas aos saberes manuais e
ancestrais como o bordado. Dessa forma, a pesquisa possibilita novas
aprendizagens resultantes da partilha de reflexões, e de produções das
artes-manuais têxteis, assim como a criação de novas visualidades, gerando
maneiras distintas de encarar e compartilhar histórias de vida, a partir de
fotografias, sob pontos de vista de mulheres, mas para serem ouvidas, vistas,
debatidas e transformadas por toda a sociedade.
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Culturas de fronteira:
(auto)representações da juventude em

cenários de violência urbana na
cidade de Luziânia/GO

Aurisberg Leite Matutino45

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Leda Maria de Barros Guimarães

Esta proposta debatedora integra minha pesquisa de doutorado, atualmente
em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual
(FAV/UFG), por meio da qual busco problematizar os discursos que concebem
os jovens da periferia da cidade goiana de Luziânia como “bandidos” e/ou
promotores da violência urbana.

Alinhado ao campo da arte-cultura-educação, o estudo vem se desenhando de
modo a permitir uma aproximação com as juventudes de um município
apontado como “o mais violento” do Estado de Goiás, durante inúmeras idas a
campo até a deflagração da pandemia da covid-19, em março de 2020.

A imagem que procuro contrapor com as visualidades que os próprios jovens
participantes da pesquisa produzem – para existir nos diversos e
multifacetados contextos de violência em que vivem – está vinculada às formas
de que eles dispõem de protagonismo juvenil em Luziânia. É a partir disso que
proponho reconfigurar o olhar para evitar abordar esses jovens subalternizados
pelas estatísticas de violência como subalternos, mas promover, em lugar
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públicas de cidades mais violentas no estado: Possibilidades de intervenção”. E-mail:
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disso, reflexões que consigam situá-los na cena da cultura contemporânea
para além da passividade/inferioridade com que são usualmente abordados.

É principalmente neste sentido que minha pesquisa pode também contribuir
para que outros pesquisadores do campo dos Estudos da Cultura Visual e
áreas afins compreendam as visualidades como forma de resistência e
enfrentamento, especificamente no âmbito das juventudes que enfrentam
contextos violentos e precisam, cotidianamente, reinventar suas formas de ver
e se ver no mundo.

Alinhada às finalidades da Linha C do Programa, ao enfocar as visualidades
dos jovens-participantes e associá-las às problemáticas sociais que emergem
do contexto em que eles as deflagram, a pesquisa não descuida das relações
que estabeleço, como pesquisador, com esses jovens, e é isso que se costura
em nossos contatos no limite entre aprender e ensinar.

Para ir além das análises quantitativas acerca dos dados publicados pelo “Atlas
da Violência no Brasil”, elaborados pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), o que proponho, portanto, é evidenciar a importância das
visualidades como (des)construtoras de paradigmas sobre a juventude e como
alavanca para o protagonismo juvenil.

As discussões da Cultura Visual são utilizadas para problematizar as
estatísticas de violência aqui referenciadas, apontando para a pluralidade (de
experiências e trânsitos) das juventudes luzianenses. Os estereótipos criados
em torno dessas juventudes são questionados por meio das experiências,
práticas culturais e visualidades produzidas pelos próprios jovens. Os vieses
propostos pela Cultura Visual – que nos convida a redirecionar o olhar para
além do “Atlas da Violência” – nos permitem, dessa forma, deslocar nossa
perspectiva analítica para o cotidiano, para o conjunto de artefatos sociais
presentes nas vidas destes jovens, com os quais, afinal, eles interagem no seu
dia a dia.

Hernández (2007) e Martins (2008) defendem, sob este enfoque, a constituição
de um lugar de investigação dos aspectos da visualidade a partir, não apenas
de questões sobre o que se vê, mas especialmente focada nos sujeitos que
veem e nas formas como os significados são socialmente construídos. Mirzoeff
(2016) também defende a importância de considerarmos que os
acontecimentos visuais deflagrados a partir das experiências daqueles que
interagem com as imagens constituem-se em estratégias para
compreendermos a vida contemporânea, em que o visual ocupa um lugar
desafiador, de interação e definição social.

Esses reposicionamentos são essenciais para que, na condição de
pesquisador, eu consiga promover o encontro entre o lugar de onde falo e a
partir do qual proponho ver os jovens participantes desta pesquisa, para que,
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assim, vá se construindo um lugar de escuta, desde o qual serei capaz de ver
as juventudes de Luziânia protagonizando suas próprias narrativas.

Tais narrativas são produzidas como formas de participação e insurgência.
Intervenções/produções artísticas como as que são deflagradas pelos jovens
participantes da pesquisa podem muito contribuir não apenas para refutar tais
“discursos/falas/imagens da violência” que pesam sobre estes jovens, mas
também devem nos ajudar a repensar a transformação social promovida pelas
juventudes brasileiras, pelas vias da arte-cultura-educação.

Trazer à cena a perspectiva de uma participação emancipadora, que se
interesse em propor diálogos, inclusão e mudanças, é um caminho necessário
para quem pesquisa as juventudes no Brasil. É possível, sob tal perspectiva,
compreender melhor como os jovens que aqui compreendo como jovens em
condição de fronteira (ou seja, socialmente desvalorizados e em trânsito pelos
cantos invisíveis da cidade) ressurgem com as encenações e ações em grupo,
munidos da chance de viverem uma outra experiência urbana, tanto como
artistas e/ou produtores de cultura quanto como espectadores-participantes,
criando suas próprias formas de resistência por meio da arte.

Abrir-se à prática artístico-cultural de uma juventude agente/produtora de
arte-cultura-educação, ainda que muitas vezes “invisível” (aos olhos de quem
não faz questão de ver) ou “invisibilizada” (para aqueles que fazem questão de
não olhar), é imprescindível na contemporaneidade.

É, especialmente, isso o que mais justifica meu estudo de doutorado.
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Mapa acima rio abaixo: remontagem
do tempo através do ensaio fotográfico

sob o véu da guerrilha

Mariana Capeletti Calaça 46

Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva

O período ditatorial brasileiro tem sua história propagada de forma atenuada
desde o seu encerramento na década de 1980. Os terrores praticados pelas
forças armadas em mais de 20 anos de poder, aos poucos são descobertos e
trazidos a público. Na região norte do país, camponeses sofreram as
consequências do regime com torturas e mortes. Este trabalho propõe abordar
mecanismos de mediação para discutir a Guerrilha do Araguaia através do
projeto fotográfico Sob o Véu da Guerrilha. A pandemia da COVID-19 fez com
que fosse necessário adaptar o projeto inicial e repensar o percurso da tese.
Em meio aos dilemas da mudança, comecei a me questionar como a docência
poderia contribuir nesse trajeto e de que maneira ser professora afeta e
transforma meu fazer artístico e, mais especificamente neste caso, o ensaio
Sob o Véu da Guerrilha e seus desdobramentos. A partir disso será abordado
qual meio oportuno para que essas imagens ocupem espaço na sociedade,
dialoguem sobre os terrores dos anos de repressão e faça arder a memória da
ditadura militar brasileira, proporcionando a discussão e visibilidade dos
camponeses da região do baixo Araguaia, vítimas da repressão e condenados
ao esquecimento.

Um dos primeiros desafios do projeto foi definir por qual viés se pretendia
contar a história da guerrilha através da fotografia, partiu-se então de uma
pontuação proposta por Walter Benjamin na mônada número sete do texto
Sobre o conceito de história em que, segundo o autor, é preciso escovar a
história a contrapelo, ou seja, era pungente apurar a guerrilha a partir dos
oprimidos e vencidos, e isso foi possível através dos relatos trazidos pelos

46 Doutoranda e mestra em Arte e Cultura Visual pelo PPGACV/UFG. Fotógrafa e professora de
fotografia na PUC-GO. E-mail: marianacapeletti@discente.ufg.br
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camponeses na Comissão Nacional da Verdade com suas histórias de vivência
durante o período de repressão.

Desta forma, foi seguindo as pistas das narrações que se desencadeou a
procura de rastros e vestígios nas paisagens e nos documentos coletados tanto
na região, quanto no Arquivo Nacional em Brasília e senti a necessidade de
relacionar essas imagens e documentos realizados em tempos distintos.

Samain (2014) aponta que toda imagem é uma forma pensante capaz de nos
fazer pensar e que isso decorre da sua associação com outras imagens que
em contato com o real ardem e suscitam em nós diversos sentimentos, desejos
e memórias. Partindo desse pressuposto, chega-se a ideia da criação de um
livro fotográfico contendo as fotografias e arquivos da Guerrilha. Para
organização dos mais de 2000 arquivos será utilizado o método de cruzamento
de imagens a partir dos estudos de Aby Warburg com o Atlas Mnemosyne. Tal
metodologia permitirá compreender os pensamentos das imagens e discutir
como elas ardem abordando assuntos como luto, dor e sofrimento. As
fotografias são o que Samain (2014, p.23) denomina de “memória de
memórias, um jardim declaradamente vivo” que ao nos colocar para pensar são
“ora um pedaço de real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar”.
Posto que é viva e arde, a imagem fotográfica também é cinza (Didi-Huberman,
2013) pois não deixa de ser documento e arquivo, é um rastro daquilo que
existiu, daquilo que ardeu e ficou como experiência documentada.

Como solução para montagem do livro optou-se em utilizar a metodologia de
associação de imagem utilizada por Aby Warburg no Atlas Mnemosyne.
Didi-Huberman (2018) nos aponta que o Atlas surge inevitavelmente de uma
situação problemática e caótica, e que ele não propõe soluções definitivas, mas
nos permite percorrer pelas imagens indefinidamente pois vai contra a pureza
epistêmica, abrindo portas para o caráter lacunar que as imagens possuem.

O Atlas Mnemosyne é antes de tudo uma disposição fotográfica
(Didi-Huberman, 2013) em que várias imagens colecionadas por Aby Warburg
são dispostas em papelões pretos formando pranchas. Cada prancha possui
um conjunto de imagens que seguem uma temática instituída pelo autor, essa
ação combinatória gera um movimento de “imagens cruzadas” (Samain, 2014,
p.32) que criam um circuito de pensamentos. As imagens utilizadas em uma
mesma prancha não precisam advir do mesmo contexto, tempo histórico ou
espaço, pois o tempo das imagens é anacrônico, não obedece à linearidade da
história. As imagens são vivas e capazes de relacionar entre si.

Como primeiro exercício de montagem e associação das fotografias e
documentos (que trato como imagens) foi a impressão do material e definição
do primeiro tema da Prancha 01 que resultará na primeira sequência do livro.
Adaptei os papelões para um painel de cortiça e uma parede vazia, como pode
ser visto na figura 1. É importante ressaltar que as imagens não podem ser
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fixadas de forma definitiva, o processo envolve posicionar e reposicionar as
imagens, trocar, se afastar e olhar. Esse exercício permite que as imagens
pensantes (Samain, 2014) dialoguem e nos coloquem a pensar sobre a história
que está sendo criada ali. Cada combinação permite uma interpretação e
interação diferente com a prancha.

Figura 1. Em cima da bancada encontram-se as imagens impressas divididas por tema,
paisagem ou cor. Na cortiça a separação dos retratos.

Figura 2

As imagens para Samain (2014) podem ser exploradas em três níveis: aquilo
que mostram, o que dão a pensar e o que não revelam. O primeiro nível se
refere as ligações diretas que a imagem possui, aqui cabem as memórias e
sentimentos que são ocasionados por conta da presença da imagem. O
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segundo que toda imagem leva consigo pensamentos ao longo da história, ela
carrega as memórias por onde existiu. O terceiro, segundo Samain (2014), é o
mais ousado e o que guiou essa experiência, é entender que a imagem é uma
forma que pensa e isso ocorre quando ela se associa a outra imagem,
permitindo a criação de um novo pensamento acerca do assunto. Isso
aconteceu ao associar as fotografias das casas (figura 2).

Em Sob o Véu da Guerrilha o arquivo da Guerrilha arde novamente por meio
das fotografias. Seu corpo imagético se sustenta a partir do tecido da memória
de um período tão trágico da nossa História. Desse lugar tão sensível, desperta
alteridade pelas pessoas e seu passado, invoca uma compreensão da
Guerrilha do Araguaia e da história da ditadura militar e da luta por Direitos
Humanos no Brasil muito diferente da que nos é transmitida através das fontes
tradicionais e/ou escritas de conhecimento. Forças políticas conservadoras no
Brasil se valem do apagamento efetuado pela máquina ditatorial para perpetuar
um dos mais aterrorizantes fenômenos da política atual: o golpismo. Perante a
tal ameaça, Sob o Véu da Guerrilha nos atinge de forma ainda mais intensa:
estas imagens nos atravessam em sua urgência, ardem. Contudo aqui estão
esboçados os primeiros passos à construção da materialidade do fotolivro que,
se mostra como ferramenta potente para o que Walter Benjamin chama de
“remontagem do tempo” através da ótica dos camponeses, fazendo arder
novamente as cinzas de um evento da ditadura militar brasileira.
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Imagens e memórias arquivadas:
experiência de uma professora-artista

no projeto Orlandança
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Esta pesquisa de mestrado, em andamento, trata-se de uma investigação que
traz discussões sobre a potência de um ensino crítico em arte, especificamente
a dança, e como esse ensino afeta os estudantes, em uma escola pública de
periferia, a partir das experiências da pesquisadora, nos cinco anos de
docência em dança à frente do Projeto Orlandança na E.M. Orlando de Morais.
Trazendo reflexões sobre a relevância deste ensino, partindo de seu acervo
acumulado deste período, contendo imagens fotográficas, vídeos, áudios,
cartas escritas pelos estudantes e um memorial narrativo intitulado “Percursos
de uma prática educativa em dança: memórias afetivas, visuais, dançantes”,
escrito pela pesquisadora em 2020, durante a pandemia de COVID-19 que a
obrigou a modificar a pesquisa de forma significativa. Busca contribuir com a
Linha de Pesquisa C do PPGACV/UFG – Educação, Arte e Cultura Visual, no
sentido de trazer uma investigação de práticas educativas de arte na escola,
associadas às problemáticas emergentes, fazendo uso de imagens arquivadas
no acervo da pesquisadora e enfatizando as memórias desta e dos estudantes
envolvidos nos processos de ensinar e aprender arte/dança, dando ênfase nas
questões pedagógicas do ensino formal. Tem muito a contribuir com o campo
das artes e da cultura visual por suscitar reflexões relevantes sobre as
possibilidades de se fazer arte na escola, de forma crítica, favorecendo a
autonomia dos estudantes, estimulando-os com os processos criativos em
dança, com as metodologias empregadas durante as aulas, a aprimorarem sua
leitura crítica de mundo. Além disso, dialoga com a área de artes conforme está
constituída na CAPES, por discutir o ensino de arte na escola e a assumir um
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compromisso com o desenvolvimento e fortalecimento da área de Artes por
meio da sua prática e pesquisa acadêmica. Essa pesquisa sem dúvidas poderá
impactar a sociedade por estimular e fortalecer a docência em arte no âmbito
escolar, que se encontra tão marginalizado e necessitado de experiências,
relatos, memórias, arquivos, imagens e discussões, como propõe a
pesquisadora, mostrando através destes dados que é possível uma
transformação de um contexto social, dentro da escola, sobretudo a pública
periférica. Estimulando mais iniciativas de se propor aulas neste formato nas
instituições escolares e pesquisas que discutam as experiências docentes em
artes neste lugar. Ademais, a comunidade escolar, os estudantes terão uma
devolutiva das discussões desencadeadas durante a pesquisa, para
compreenderem melhor e reafirmarem a importância de um projeto de dança,
de arte, como o Orlandança nas escolas.
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