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 RESUMO



Esta pesquisa teve como objetivo investigar a perspectiva docente no ensino de arte 
a partir de experiências no cotidiano de uma escola de tempo integral entre 2013 e 
2016. A pesquisa considerou os atravessamentos entre as visões empresariais 
sobre educação em contraposição às produções de imagens dos estudantes a partir 
de registros, anotações e imagens de redes sociais sobre a atuação docente. Dentre 
outros autores, a investigação se apoiou nas ideias de Freire (1987) articuladas as 
ideias de Giroux (2003) e Vidiella (2016) para tratar das perversidades dos objetivos 
escolares refletindo como estas inviabilizam o pensamento crítico e a criatividade do 
ambiente escolar. Os caminhos percorridos mostraram que no modelo de escola em 
questão há a participação de projetos oriundos de Organizações Sociais e tal 
envolvimento altera a rotina da escola, trazendo a performance para o campo do 
desempenho. Além disso, a pesquisa produziu observações docentes sobre os 
corpos dos estudantes que se relacionam com os espaços físicos da escola e 
deslocam suas performances estéticas para as redes sociais. Essa pesquisa aponta 
questões do ensino de arte nos dias atuais e promove indagações sobre novas 
configurações performativas docentes e discentes.

Palavras-Chave: Escola de Tempo Integral. Performance. Eixo-poético. Corpo. 
Ciberespaço.
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ABSTRACT



This research aimed to investigate the teaching perspective in art education from 
experiences in the daily life of a full-time school between 2013 and 2016. The 
research considered the crossings between the business visions about education as 
opposed to the images produced by students at from records, annotations and 
images of social networks about the teaching performance. Among other authors, the 
research was based on the ideas of Freire (1987) articulating the ideas of Giroux 
(2003) and Vidiella (2016) to deal with the perversities of the school objectives, 
reflecting how they render critical thinking and the creativity of the school 
environment unfeasible. The paths covered have shown that in the school model in 
question there is the participation of projects coming from Social Organizations and 
such involvement changes the routine of the school, bringing the performance to the 
field of performance. In addition, the research produced faculty observations on the 
bodies of students that relate to the physical spaces of the school and shift their 
aesthetic performances to social networks. This research points out questions of art 
teaching in the present day and promotes questions about new performative 
configurations of teachers and students.
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INTRODUÇÃO

Após um período de observação da rotina escolar (entre 2013 e 2016), de 

uma escola pública de Ensino Médio, na modalidade de ensino em tempo integral, 

percebi uma mobilização maior dos estudantes em trabalhos nos quais os 

professores utilizaram uma abordagem final em formato de teatro ou produzindo 

vídeos - formas de fazer que atravessam disciplinas e evidenciam as linguagens 

corporais sob um cunho estético - outras vezes delegando às Artes a missão de 

expressar todo o conteúdo escolar esperado.

Esta pesquisa tem relevância pessoal, pois acaba compondo o intrincado 

duplo convívio da minha forma de ingresso ao mundo do trabalho. Um duplo 

consistente na palavra performance.

Durante os anos entre 2002 e 2005, quando ingressei pela primeira vez no 

curso de Licenciatura em Artes Visuais, tive acesso às performances artísticas: 

Marcel Duchamp e Madame Bovary; Yves Klein e seus pincéis humanos; em Goiás, 

grupo Empreza e a chocante performance “Antropofagia”. Esse momento trouxe a 

primeira parte da composição do duplo.

A performance era naquele momento um hemisfério novo da Arte, abrindo ao 

meu entendimento, inúmeras outras possibilidades de pensar o fazer. Fazeres 

integrados ao corpo, ou no corpo. Fazeres sem necessidade do desenho, ou 

desenhando com o corpo. Uma experiência de emancipação intelectual!

Cabe relatar que ainda durante a faculdade, tornei-me estudante trabalhador, 

ingressando no mercado de Contact Center, onde acabei por constituir carreira entre 

cargos de analista, consultor e supervisor. Cargos operacionais que me localizaram 

em uma vida imersa na rotina de planilhas, escuta ativa aos liderados, um turbilhão 

de reclamações de clientes e gerência de conflitos entre os interesses capitalistas e 

da classe trabalhadora. 

Tudo isso buscando as melhores performances gerenciais. Já engrenado 

no sistema do mercado como trabalhador de performances voltadas para uma rotina 

com focos em resultados corporativos. Eu fui, desta forma, um managemant 

performer, uma das categorias de performance que trago por intermédio de Judith 

Vidiella que rastreia três marcos para as relações da performance com a educação, 

as tecnologias e a sociedade pós-fordista (VIDIELLA, 2016). 

Ao sair daquele mercado, em 2012 para assumir a regência, pensei que não 
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abordaria novamente performance como resultado gerencial (ledo engano!). As 

escolas começaram a vivenciar com maior intensidade as cobranças de indicadores 

operacionais e qualitativos, seja em exames externos, seja dentro de sua própria 

realidade.

Esse choque torna-se relevante quanto à importância acadêmica desta 

pesquisa, pois foi necessário buscar pressupostos teóricos para esclarecer os 

mecanismos da duplicidade da performance tendo isto configurado as primeiras 

bases desta pesquisa.

Enquanto se configura essa nova forma de fazer escola, pautando-a em 

resultados bancários, não é possível deixar de pensar nas possibilidades das 

representações dançantes e performáticas do corpo.

São performances que são registradas em fotografias, mídias digitais e redes 

sociais. Esta divergência torna-se minha porta de entrada para questionamentos e 

problematizações.

Entendi que os assuntos explorados dentro de metodologias que envolviam 

mídias e performances tinham desdobramentos ou se convergiam no assunto corpo: 

i) o corpo que se apresenta em atividades performáticas; ii) o corpo que se mostra 

nas linguagens de imagens técnicas. A convergência destes modos de experiência 

estética se realiza no corpo, através do corpo e com o corpo, sendo ele um produtor 

de visualidades e de identidade visual. O corpo encena e executa um ritual escolar 

de importância tal que sua performance é registrada e mostrada em redes sociais. O 

corpo, o conteúdo escolar e a câmera, uma nova trindade pedagógica que se 

potencializa através de um quarto elemento: as redes sociais.

Esse contexto descrito torna-se necessário para a compreensão da 

abordagem do corpo por outro meio, mais próximo do cotidiano escolar: o celular e a 

câmera digital são poderosos instrumentos de produção de imagens do/no chão da 

escola com potencial de produzir imagens em movimento (os vídeos) que, em 

muitos trabalhos apresentados, evidenciam o distanciamento do corpo, utilizado nas 

propostas pedagógicas e do corpo que se expressa nas imagens do pátio da escola 

mediante manifestações de cunho popular.

Poderia ser, assim, um jogo no qual o corpo se mostra durante a 

apresentação de um trabalho escolar e depois torna-se visível como imagem de um 

corpo estetizado muito além de sua função pedagógica inicial. Mesmo que se 
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entenda os conflitos que há nisso para as questões pedagógicas primeiras, que é o 

de ser carregado de motivos didáticos, mas que rompe, dando importância à 

imagem do corpo.

A constatação da dualidade parece existir: um caminho pronto para a 

perpetuação de ideias sobre o corpo, o que ele carrega e o que é carregado nele, 

além da dicotomia sempre presente de que a cabeça é nobre, representa o intelecto, 

o corpo impuro, representa o pecado. Pensamentos internalizados por nossa cultura 

ocidental que tentou/tenta ainda separar o intelecto do prazer.

A partir dos trabalhos escolares que utilizam vídeos produzidos pelos 

estudantes, com suas escolhas de formas de fazer, com as músicas que lhes são 

interessantes, com as imagens significantes para eles, pontuo uma questão: Quando 

a música é alegre demais e a imagem é da cultura pop, a crítica é certeira: “Aluno, 

acredito que esta música não diz muito sobre o trabalho realizado, na próxima 

coloque uma música mais formal e menos pop...”. A crítica do professor não vem 

acompanhada do que ele consideraria um caminho adequado e formal: Seria uma 

música clássica? E sendo, todos os conteúdos escolares possuem uma música que 

lhes contempla? O que se pretende é um caminho para apresentar uma certa 

erudição?

Sem ter a intenção de classificar e citar as diferenças entre o popular e o 

erudito, suas procedências, suas estéticas, mas observando as práticas de Arte, em 

contexto escolar, percebi a necessidade de diálogos para emancipação de um fazer 

que integre as imagens técnicas revelando/escondendo/revelando à liberdade do 

corpo e da cultura popular.

Richard Shusterman (1998) faz uma defesa da produção da arte popular 

contrapondo-se aos apontamentos de Adorno (1985) e Horkheimer (1985) quando 

ambos declaram, em síntese, que para se continuar tendo prazer deve-se continuar 

não exercendo nenhum esforço intelectual. Para Shusterman (1998), é uma recusa 

em reconhecer que há outras atividades fora do esforço intelectual que são 

gratificantes do ponto de vista estético e válidas do ponto de vista humano. O autor 

segue exemplificando que “[...] o rock é tipicamente apreciado pelo mover-se, pelo 

dançar, pelo cantar junto com a música, num esforço tão vigoroso, que suamos, 

beiramos a exaustão” (SHUSTERMAN, 1998, p. 118).

Assim, o duplo que aponto consiste em: o conhecimento acadêmico 
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propedêutico como um grande gerador de índices da performance gerencial, mas, 

além disso, um promovedor de conexões entre o estudante e o conhecimento 

sensível, a experiência estética, mesmo que tal não tenha sido, a priori, o objetivo.

Os corpos que se inserem nas realidades falam muito sobre as experiências 

que produzem conhecimento sensível, sendo inseridos como meio, gravador e 

suporte da experiência estética. Por vezes, necessitando transgredir e desrespeitar 

a separação de um local próprio e específico da arte, desvinculada de uma realidade 

próxima que produz imagens e conteúdos além dos escolares.

Dewey (2010) conceituou tal fenômeno de teorias compartimentalizadas da 

arte discorrendo sobre o quanto elas se distanciam da experiência e perdem sua 

significação sendo que, para este autor, o conhecimento deriva da experiência. A 

segregação das atividades de cunho estético, dentro da escola, ocorre sem que os 

estudantes esbocem a consciência sobre ela, pois são dadas às finalidades que as 

nivelam em um segundo plano de importância. Esse aspecto é importante para 

repensarmos onde está o espaço das Artes na escola.

Contudo, à tarefa artística, atribui-se um caráter interdisciplinar, desprezando 

justamente sua natureza, ou seja, um fazer artístico e uma experiência estética. 

Assim, parece-me haver uma confusão ao considerar a habilidade da expressão 

como uma dádiva para poucos, sendo manifestada apenas no indivíduo que 

desenha (de forma naturalista e mimética), ou que canta (seguindo o padrão 

legitimado), ou que escreve poesias (sentimentais). Porventura a experiência 

estética é um privilégio de quem domina um fazer?

Quem domina uma forma de fazer torna-se um “iluminado”, mas também 

vítima da ideia de "dom", do "talento divino", da missão implícita de honrar este dom, 

sendo que o problema das teorias existentes é que elas partem de uma 

compartimentalização pronta ou de uma concepção da arte que a "espiritualiza", 

retirando-a da ligação com os objetos da experiência concreta (DEWEY, 2010).

Isso posto de forma crítica - como um dos fatores que separam a experiência 

comum da experiência estética - como sendo a ideia espiritualizada de bom e 

refinado gosto segundo uma visão de mercado, o que se percebe é que este 

pensamento reforça o distanciamento da experiência estética.

Dewey (2010) aponta a separação entre os objetos que vão para o museu e 

coleções particulares que se destinam ao mundo das artes e galerias de arte 
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daquelas do mundo das produções do cotidiano com cheiro de realidade, com cara 

de realização dentro de sua própria existência. Acredito ser possível, neste cenário e 

pensando nas questões de compartimentação da Arte e do fazer artístico, 

questionar: Os corpos que se movimentam como participantes interlocutores, da 

mediação das disciplinas do currículo podem se movimentar pela produção de 

experiência estética dentro da realidade dos estudantes? Os corpos que se movem 

pela escola podem ser portadores do conhecimento derivados de sua própria 

experiência? 

Essas questões parecem ferver pragmaticamente. Lembrando que a filosofia 

pragmática empregada aqui se dá (quase exclusivamente) em Dewey, que é norte-

americano. Ao abordá-la, procurei cautela em aderir às vias pelas quais pudesse 

evitar leituras imprecisas sobre seu pensamento. O pragmatismo deweyano é 

difundido, no Brasil, principalmente por Anísio Teixeira, de início. Foi muito bem 

aproveitado no Brasil pela necessidade de uma pedagogia nova, para o Movimento 

Escola Nova, da visão da arte como experiência consumatória, sendo ela o cerne de 

todo o processo de ensino-aprendizagem de tal movimento.

Porém, segundo Barbosa (2003), houve interpretações rasas e reducionistas 

que compreenderam a experiência consumatória apenas como final de etapa de 

aprendizagem. Trata-se de um equívoco. Hoje sabe-se que a proposta não era esta. 

Para Shusterman (1998), autor mais próximo da produção de Dewey, “[...] apreciar a 

arte como ‘mero’ instrumento a serviço de algum outro fim” seria uma ideia 

inaceitável.

Vejo este aspecto como uma das consequências da absorção de processos 

educacionais compactados que temos sofrido nos últimos anos. Entendendo a forte 

demanda por uma pedagogia da sistematização como um influenciador de 

professores na busca por soluções planificadas. Neste ponto, refiro-me ao hábito de 

se buscar receitas de métodos e metodologias prontas, tomadas acriticamente como 

se o ato pedagógico pudesse ser franqueado, ou houvesse como franquear uma 

forma de fazer por meio da visão empresarial da pedagogia escolar.

Cabe ainda mencionar que as inúmeras intervenções da visão empresarial 

que a escola tem sofrido nos últimos anos estão sob a pele dos saberes acadêmicos 

para ampliação de resultados escolares. Frutos de tratados e convenções mundiais, 

políticas educacionais nacionais e estaduais. Todo um conjunto externo que 
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intervém no universo micro da escola e em suas formas de funcionamento.

Enquanto caminho metodológico este trabalho mesmo tendo buscado amparo 

nas visões da etnografia, não é um trabalho etnográfico, pois não se enquadra no 

campo de visão acadêmica da Antropologia, porém encontra maior amparo na 

técnica da pesquisa-ação, descrita por René Barbier (2007) como as técnicas do 

banal e do cotidiano. Segundo o autor: 

[...] Trata-se de todas as formas de escuta e de observação não 
codificadas, não estruturadas. O pesquisador mantém sempre com 
ele uma caderneta destinada às anotações. Ele tem igualmente 
interesse de possuir um pequeno gravador de bolso, se quiser 
registrar imediatamente dados. Todos os lugares habituais de 
encontro são propícios à escuta interessante (café, lugares 
esportivos, de culto, reuniões familiares, de amigos, etc.) sem 
esquecer os lugares mais oficiais e institucionais (conselhos de 
administração, assembléias gerais, etc.). O “lugar do acontecimento" 
é muitas vezes proveitoso para a pesquisa (BARBIER, 2007, p. 129).

Sendo assim, a técnica indicada por Barbier (2007) não se propõe 

necessariamente como uma metodologia ou técnica etnográfica antropológica, 

contudo pressupõe que “[...] as produções imaginárias dos membros de um grupo 

devem ser sistematicamente pesquisadas” (BARBIER, 2007, p. 130).

Para a divisão deste trabalho, optei por não fazê-lo necessariamente por 

capítulos, mas por perguntas e exclamações norteadoras, extraídas do cotidiano 

escolar e que são pensadas a partir de aprofundamentos, ora por dados estatísticos, 

ora por contribuições de quem já pesquisou temas semelhantes, e ainda pelas 

próprias imagens produzidas pelos estudantes, para melhor entendimento dessa 

divisão, as figuras que seguem trazem um contexto dos caminhos.

Ao iniciar os apontamentos da pergunta trago uma que considero central 

neste trabalho: “Professor, o quê que você quer que eu faça?” - coloco em 

perspectiva a desmotivação de produção dos estudantes partindo de minha 

experiência com a metodologia de Eixos-Poéticos. Também trago alguns contextos 

políticos e pedagógicos que regem as escolas de tempo integral de ensino médio, 

denominadas Centro de Ensino em Período Integral (CEPI), suas referências e 

modelos nos quais se situam os tratados educacionais da década de 1990 e os 

planos educacionais do início dos anos 2000.

Aludo também a escola a partir da descrição de seus espaços, mostrando a 
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relação de amadurecimento do olhar durante o próprio processo de formação desta 

pesquisa. Nesse mesmo sentido, apresento uma descrição de quem são os alunos 

sob o olhar do docente e como eles se relacionam com as tecnologias pós internet 

2.0, o ciberespaço. Considerando essas questões como importantes e necessários 

atravessamentos junto à escola.

A partir da pergunta “Professor, fiz assim, tá bom, né?” - trago as 

premissas da educação focada em resultados numéricos, discutindo desempenho 

na perspectiva escolar e na perspectiva de outra performance, uma para resultados. 

Esses termos atravessarão o decorrer da pesquisa abordada e serão citadas em 

outros momentos, pois é importante lembrar que existem corpos performando para 

que se mostre tais resultados.

Para a exclamação “Professor, isso daí é história, não é arte!” - trago as 

dificuldades iniciais de receber estudantes do Ensino Médio que vêem na Disciplina 

de História da Arte uma continuação das aulas de História. Longe da intenção de 

retirar a importância dela em sala de aula, busco aprofundar os motivos que levam 

os estudantes a essa não aceitação. Levando em consideração as formações do 

docente, as estruturas escolares, tempo da aula.

As exclamações “Professor, esse trabalho dá trabalho!” e “Fizemos um 
vídeo com o professor de filosofia!”, são momentos importantes, pois narram as 

performances dos estudantes que se movimentam produzindo imagens da/na escola 

e de seus corpos, exercitando a autonomia do fazer.

Ainda assim para melhor entendimento desta pesquisa segue abaixo a 

estruturação em formato de esquema, delimitando cada momento e a importância 

deles.
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Quadro 1: Esquema Norteador da Pesquisa. Fonte: Arquivos do autor.

Têm-se aqui questões e seus desdobramentos que pedem caminhos, que 

pedem investigação: É cabível buscar nas atividades gerais da escola as imagens 

de sua performance? O que é performance nas escolas atualmente? Quais os 

mecanismos da performance da escola?

Tentar responder tais perguntas nos mostra que os caminhos deflagram, à 

priori, o corpo, questionando se aquilo que o torna tão capaz de produzir as 

performances da escola também não acabam por produzir suas próprias 

performances estéticas?
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“PROFESSOR, O QUÊ QUE VOCÊ QUER QUE EU FAÇA?”

A importância de abrir esta parte da pesquisa com uma pergunta é torná-la 

chave para as questões que atravessam a docência da educação básica. Poderia 

esta pergunta, “Professor, o quê que você quer que eu faça?”1, deflagrar questões e 

problematizações sobre o ensino de artes visuais, o ensino de forma mais ampla e a 

escola?

As reflexões iniciais sobre ela partem da minha experiência enquanto docente 

experimentando formas-de-fazer e produzir imagens, caminhos metodológicos que 

levassem em consideração o conteúdo curricular de Artes Visuais, o corpo do 

estudante e o espaço escolar. Essas experimentações me lançaram a momentos de 

reflexões sobre a potência que havia nas imagens que os estudantes produziam.

Minha atuação docente tem por objetivo extrapolar os conteúdos dos 

currículos escolares propondo atividades práticas de produção de imagens 

fotografadas ou videografadas. Para evitar a dureza dos temas, decidi chamar as 

propostas de Eixos Poéticos (EP), pois um eixo poderia abranger muito mais coisas 

circulando ao seu redor. Isto já seria mais dinâmico que a ideia de tema, que 

representaria em si um agente delimitador.

Certamente é visível que seguem uma lógica muito próxima e derivada dos 

temas geradores, proposto por Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, 

permitindo que o educando empreste sua visão e leitura de mundo às formas de 

fazer, interpretar e conceituar. Uma educação voltada para autonomia do ser. 

Freire (1987) defende os temas-geradores como uma forma de eliminar o 

conhecimento cristalizado, o conhecimento acadêmico tradicional, como um 

separador entre todos os homens, entendendo que o homem vive a realidade e 

pode assim fazer sua leitura dela.

Segundo Freire (1987), o tema gerador seria um “universo mínimo temático”, 

uma possibilidade metodológica que insere o estudante, de forma crítica, na 

realidade e na forma de pensar o mundo. 

1 Aqui utilizei a expressão coloquial, pois essa foi a forma na qual fui interrogado. Essa decisão partiu de 
uma escolha para enfatizar a imersão em sala na disciplina de Artes visuais e a abertura docente para a 
oralidade e a expressão durante o período das aulas.
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Essa inserção possibilita a construção de conhecimento partindo da própria 

experiência do discente, dando a ele peso nesta construção, fazendo com que este 

pense em cada palavra e tenha consciência dela. 

O tema-gerador ficou, de forma ampla, associada à educação de jovens e 

adultos, por ser um caminho metodológico emancipador, que não apenas transmitia 

aos adultos estudantes uma forma procedimental de ler as palavras, mas uma forma 

de ler em que haja uma reflexão e um pensar as palavras em seus contextos, ou 

seja, o que estas palavras representavam na realidade dos estudantes.

As leituras de Paulo Freire são necessárias para pensar as questões da 

educação emancipadora e integral, pois denuncia a exploração, o uso da mão de 

obra como meio sectário de domesticar os trabalhadores. Esses apontamentos 

surgem a partir de uma anulação do pensamento crítico e da experiência em si. 

Questões estas que mesmo amenizadas nos últimos anos, ainda não foram 

superadas na prática.

Uma reflexão crítica de como são formados os oprimidos e como esses 

anseiam em tornarem-se opressores - uma dialética de manutenção do sistema - 

apenas clarifica a visão de dominação que a educação sofre enquanto instrumento 

de formação para o mercado.

A abordagem de Freire (1987) não se propõe enquanto ensino, mas enquanto 

aprendizagem. A crítica, portanto, é a de que estamos muito preocupados com 

nossas aulas-palestras e presos em nossas narrativas já cristalizadas sem possuir 

conexão com experiência existencial do estudante em que:

[...] o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real 
sujeito, cuja tarefa indeclinável é 'encher' os educandos dos 
conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da 
realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em 
cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se 
esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em 
palavra oca, em verbosidade alienada e alienante (FREIRE, 1987, p. 
79).

Não nos parece familiar esta verborragia ainda em nossos dias? Qual a 

distância entre o que fala o professor e a realidade do estudante? Os currículos não 

parecem privilegiar, ainda hoje, as ideias sempre presentes de uma narrativa que 

não possa ser alterada por nós mesmos? Freire apontou estas questões para o que 

chamou de educação bancária, falando de conteúdos prontos para uma 
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memorização mecânica e o saber seria uma doação dos que se julgam sábios para 

os que julgam nada saber. 

Enfim, embora pareça um assunto esgotado percebo que voltamos sempre a 

tratar dessas questões já dissertadas pelo autor ao revisitar e tomar conta da 

dimensão de sua crítica, mas questiono: será que tomamos consciência da 

dimensão de suas propostas e ações metodológicas quanto à problemática que ele 

aponta?

Pautado pelas ideais de uma educação dialógica e libertadora Freire propõe 

os temas geradores, pois nele respeita-se a experiência partindo de círculos mais 

gerais para os mais particulares e restritos, onde se pode situar a captação dos 

indivíduos aos temas geradores ou situações-limite, entendendo situação limite 

como “a própria situação oprimida e suas similaridades históricas” (FREIRE, 1987, p. 

81).

Freire em sua proposta ensina-nos que há um ato político na educação, em 

que todos participam das formas circulares mais amplas às mais restritas. Os que 

não se posicionam, segundo Freire (1987), ainda padecem pela opressão não tendo 

consciência de sua situação oprimida. 

Acaba-se configurando uma relação homem-mundo, um processo dialógico 

das relações entre o homem e a sua realidade, sendo o conhecimento construído 

nas fronteiras dessas relações, ou por que não pensar, no choque entre elas.

Embora tenha encontrado na visão de Paulo Freire e seus temas geradores 

– que delegam autonomia ao estudante para pensar criticamente e 

significativamente a realidade e as palavras, entendendo onde elas estão em suas 

vidas - optei por utilizar outro termo para a metodologia de sala de aula, nos 

trabalhos de Artes Visuais que foram feitos entre 2013 e 2016. Era uma tentativa de 

apresentar um caminho metodológico significativo e de acordo com a realidade dos 

estudantes.

Eixos poéticos

Chamei (e ainda chamo) de “Eixo Poético” uma possibilidade metodológica 

que se inicia através de uma frase, geralmente uma pergunta, que parta dos 
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conteúdos estudados em sala de aula, mas que carregue uma carga polissêmica 

possibilitando a inclusão das realidades e dos contextos dos estudantes em suas 

produções, atuando como um provocador da ação-de-refletir. 

Os eixos buscam a ideia do dinamismo, dos assuntos que não estão 

parados ao redor do cotidiano do estudante, tomando como central a concepção 

imagética de um eixo de roda de bicicleta. 

Um tema possui ao seu redor incontáveis possibilidades de abordagens, 

sendo possível que dentre estas possibilidades uma pertença ou faça mais sentido 

para o estudante enquanto ponto de partida. O estudante escolhe como se 

comportar diante dele, como abordá-lo, quais imagens pode construir pesquisando 

modos ou mesmo experimentando as suas próprias imagens, sendo seu resultado 

imprevisível já no início da abordagem. Essas questões formam um processo de 

experimentação, um fazer, uma poiésis em torno do dinamismo dos temas.

Longe da pretensão de sistematizar um método dentro de um sistema 

fechado e fixo, longe também de se pensar no eixo poético como uma prática 

dogmática, elaborei uma possibilidade de atuação partindo do currículo e chegando 

à experiência estética através de uma produção.

   

Figura 1 - Uma possibilidade de eixo poético. Fonte: Arquivos do autor.

A enumeração feita na imagem (figura 1) não é uma referência de passo a 

passo, mas uma forma de compreender o exemplo utilizado, sendo as falas, a 

seguir, pensadas sob minha perspectiva docente. 
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No momento “1”, o currículo estabelecido sugere o conteúdo, o Barroco. 

Entre o momento “1” e “2” existe uma das possibilidades do que se pode explorar 

em uma aula sobre o tema. Esse momento, no Ensino Médio, evidencia o caráter da 

aula e seu foco na História da Arte.

A realidade dos controles educacionais torna-se cada dia mais evidente, 

assim a abordagem do conteúdo pelo professor é uma fronteira, uma alfândega 

usando normas e burocracias, decidindo o que passa, ou não. Pensar em Eixos 

Poéticos nessa situação é pensar em como passar mais do que esta fiscalização 

tecnocrata permite. O conteúdo não pode cercear a bagagem dos estudantes e seus 

atravessamentos.

O momento “2” é o convite para a inquietação, são as provocações. Por 

vezes, é o lugar onde o estudante pergunta: “- o que isso tem a ver com o 

conteúdo?”. Uma provocação é uma pergunta que não terá uma única reposta, ou 

uma exclamação solta que os desafie a encaixá-la naquilo que fora estudado em 

sala de aula, ou no cotidiano. Na pergunta do exemplo da figura 1 (“Se todas as 

pérolas são perfeitas, por que algumas foram refeitas?”) é diretamente uma 

referência ao possível significado da palavra Barroco (pérola imperfeita), mas a partir 

de agora ela poderá ser deslocada e possuir outros sentidos cabendo aos 

estudantes a direção que esses novos sentidos apontarão.

Seguindo, o momento “3” é significativo ao processo, pois ele propõe a 

ampliação do Eixo Poético. É a busca por uma solução para a provocação, de uma 

possibilidade de analogia da pergunta no contexto que ela foi tirada com outra de 

seu contexto e cotidiano, um momento de questionar, inclusive, a viabilidade da 

proposta, ou de retornar ao que fora estudado para entender se é possível buscar 

nas imagens e contextos da História da Arte um caminho para ampliação das 

questões que irão tratar. A conciliação entre a reflexão e o fazer finaliza o processo 

no qual o estudante irá demonstrar quais deslocamentos produziu em sua produção 

e como se utilizou da polissemia do Eixo Poético, na figura 1, isso diz respeito ao 

momento “4”. E o grande desafio é responder ou dar um formato para o que o eixo 

poético sugira em formato de vídeo ou fotografia.
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Figura 2 - Print de vídeo estudantes do 2º ano (ano 2015). Eixo Poético: Considerações sobre o 
Corpo. Título: 7 pecados capitais. Fonte: Arquivos do autor.
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Figura 3 - Print de vídeo estudantes 2° ano (2015). Eixo Poético: Considerações sobre o Corpo. 
Título: Movimento de Artes Marciais. Fonte: Arquivos do autor.
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Figura 4 - Print de vídeo estudantes 2° ano (2015). Eixo Poético: Considerações sobre o Corpo.  
Título: Olhos Abertos Corpo Fechado. Fonte: Arquivos do autor.

Figura 5 - Fotografia estudantes 2° ano (2014) (Releitura de Judith Decapitando Holofernes – 
Artemisa Gentileschi). Fonte: Arquivos do autor.
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Figura 6 - Fotografia estudantes 1° ano (2013). Eixo Poético: O que só existe se for diferente. Sem 
título. Fonte: Arquivos do autor.
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O resgate dos registros da minha experiência docente, personificados 

através dos trabalhos, realizados pelos estudantes, é o ponto de partida para 

timidamente começar a pensar na atuação docente que conceda protagonismo aos 

estudantes, evitando que estes tenham receitas a seguir, tornando crítica sua 

atuação por um fazer reflexivo que leve em consideração o conteúdo, seus corpos e 

as inúmeras possibilidades de relacionar os eixos poéticos, o corpo e os conteúdos 

derivados dos eixos poéticos. 

A reflexão busca a memória do trabalho docente revisitando o arquivo de 

imagens do acervo que se tornou as redes sociais com a postagem das produções 

dos estudantes, um acervo no ciberespaço. Esta perspectiva me coloca numa 

posição de docente e pesquisador, ou melhor, um docente que investiga sua própria 

docência e os fenômenos ocorridos dentro da docência, ou sobre o-que-acontece-

na-sala-de-aula.

Neste sentido, entendo relevantes os escritos de Leonardo Charréu e de 

Marilda Oliveira de Oliveira (2016) que promovem um texto coletivo sobre a 

necessidade de uma formação docente conjugada com a pesquisa. Charréu; 

Oliveira (2016) abordam a formação dos professores de Artes Visuais tendo a 

Cultura Visual contemporânea como pano de fundo, criticando a mecanicidade do 

ato de seguir cruamente o plano de aula.

Ampliando a discussão, sobre o-que-acontece na-sala-de-aula como um 

meio de aproximação da experiência cultural dos estudantes e sua esfera particular 

de interesses, encontramos as redes sociais dentro do espectro da cibercultura. 

Salientando inclusive que os ciberespaços são espaços de construção de 

conhecimento e são motivados puramente por suas curiosidades, criando cenários 

para que as aulas aconteçam a partir de perguntas das próprias crianças 

(CHARRÉU; OLIVEIRA, 2016, p. 188-190).

Percebo uma similaridade entre os temas geradores de Freire (1987) e as 

premissas de Pesquisa-Ensino de Charréu; Oliveira (2016), também uma diferença. 

As igualdades estão na construção a partir do cotidiano dos estudantes, embora em 

contextos diferentes, o eixo da aula é o estudante e sua visão, o que ele traz para o 

diálogo na sala de aula. 

A diferença é que no contexto de Freire existe uma provocação por parte 

do professor que lança uma palavra e os estudantes dialogam primeiramente com 
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sua leitura de mundo sobre tal palavra. Em Charréu; Oliveira (2016), o professor 

deve se preparar para as perguntas dos estudantes que advém das fontes diversas, 

geralmente vinculadas a conteúdos da rede de internet.

Também os eixos poéticos se situam nesta área de fronteira, na relação 

homem-mundo, ou melhor, na relação adolescente-mundo, porém nesta 

metodologia de Eixos Poéticos as respostas, ou as construções são feitas e dadas 

através da produção de imagens. Sendo assim, entende-se que a pergunta do título 

deste capítulo (“Professor, o quê que você quer que eu faça?") não caberia nesta 

metodologia, uma vez que as respostas/construções deveriam nascer de suas 

próprias realidades e cotidianos, ou seja, de suas experiências.

Segui, durante quatro anos (2013/2016), propondo produções distribuídas 

em eixos poéticos e ouvindo inúmeras vezes os questionamentos dos estudantes 

que tiveram seu primeiro contato com essa proposta, frases como: “O professor de 

artes não sabe o que ele quer!”. Algumas vezes expliquei com calma, outras à flor 

dos nervos, mas contido pela FIGURA institucional que me propus a ser, que não 

era o que eu queria que eles fizessem, mas qual era a relação de ideias que lhes 

surgiam diante dos eixos.

Parece perturbador não haver uma resposta objetiva para dizer o que se 

quer, até porque não se trata do querer de um professor, mas de um processo de 

experimentação, de uma construção ou uma desconstrução em que, mesmo tendo 

uma ideia inicial, os caminhos são construídos em torno da ideia evitando ficar preso 

até mesmo à ideia inicial.

 “O professor de artes não sabe o que ele quer!” 

Pensemos na obra de Rancière, O Mestre Ignorante (2002), que conta a 

história das ideias consideradas para a época como estranhas e extravagantes de 

Joseph Jacotot. Para Rancière (2002), numa França de 1980, o discurso de Jacotot 

é o mais atual possível e o único que poderia libertar a reflexão sobre a escola que 

debatia a “redução das desigualdades”, postulando que não se deveria instruir o 

povo, mas aproximá-los da igualdade, emancipar as inteligências.
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Ranciére (2002) narra o primeiro passo de Jacotot diante de uma nova 

perspectiva de ensino. Ensinando línguas, ele demandara aos seus estudantes uma 

tarefa aparentemente comum e metodologicamente compatível com aquela época, 

uma atividade de tradução de uma das edições relevantes da época, o Telêmaco. 

Como de praxe para a época pediu que repetissem a tradução um determinado 

número de vezes, o que se verificou ao final foi que haviam aprendido o fundamento 

da língua. Um tanto cartesiano e apropriado para as formas da época, porém algo 

não fora mencionado: Jacotot em nada os instruiu sobre as ortografias e gramáticas 

básicas.

A questão a partir desse evento liga-se a emancipação da aprendizagem, 

que poderia nos fazer questionar o papel do mestre neste processo. Hoje o papel do 

mestre é questionado com mais intensidade, mas os atores mudaram com o advento 

da internet 2.0. Não está mais no professor a chave de todas as informações sobre a 

matéria, na verdade nunca esteve, mas o papel docente sempre nos fez acreditar 

nisso. Desta forma questiono: a época de Jacotot passou, os idos 1980 também 

passou, e ainda persistem os mestres, qual seria a explicação para tal?

Rancière (2002, p. 18) propõe que:

[...] o segredo do mestre é saber reconhecer a distância entre a 
matéria ensinada e o sujeito a instruir, a distância, também, entre 
aprender e compreender. O explicador é aquele que impõe e abole a 
distância, que a desdobra e que a reabsorve no seio de sua palavra.

Muitos caminhos podem ser apontados para ainda se justificar a persistência 

da docência. Mas prefiro entender que estamos evoluindo também e isso implica 

uma posição de olhar criticamente para nossa própria imagem, sendo realmente 

sinceros em admitir que a ilusão de se ensinar foi superada. Que mediar pode ser 

um não-ato, caso se saiba a exata distância entre aprender e compreender, mas 

também uma imposição de distância se nos colocamos como explicadores.

Entendo que além de outras questões apontadas, essa posição convida 

nossa atuação docente a observar mais, entender mais nossos estudantes, 

abandonar por vezes a verborragia; participar mais como observadores-participantes 

da construção e relação que os estudantes podem estabelecer como o 

conhecimento.
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Não omitindo as minhas limitações, à priori, tratei como pueril o 

questionamento dos estudantes que perguntavam “o quê fazer”. Por erro e por 

inexperiência os culpei, por entender acriticamente, e equivocadamente, que por trás 

da dificuldade de refletir sobre suas próprias experiências estaria apenas uma 

preguiça típica da idade de quem atravessa os primeiros anos da adolescência e 

sua descoberta. 

O olhar docente, mediante as experiências adquiridas nesse processo, 

ouvindo os estudantes, retiraram minha atenção das culpas me levando a repensar 

ações e atitudes docentes sobre ser menos verbo e me tornar mais presença.

As experiências estéticas, vivenciadas nos eixos poéticos dos estudantes, 

evidenciaram que naquele contexto havia um problema ou um choque de direções, 

pois apenas o currículo de Artes Visuais pouco os levava a refletir ou a pensar na 

relação entre Arte e seus cotidianos. Como as aulas de Artes Visuais, mediadas pela 

História da Arte, poderiam falar sobre suas vidas?

Surfando no currículo

O currículo do Ensino Médio para Artes visuais é pautado pela História da 

Arte. Atualmente, nota-se determinada mudança no Currículo de Arte da Rede 

Estadual de Educação de Goiás2 que desde 2014 pratica um currículo não-bimestral 

- que ainda poderá ser alterado com a nova BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular de 2019 – na qual o conteúdo contempla três modalidades: Movimentos e 

Períodos, Composição Visual e Conceitos.

A não-bimestralização é aqui contada como mudança, pois sua versão 

anterior era matematicamente organizada, com tópicos enumerados e catalogados 

em um currículo desenhado para uma aula semanal durante três anos. Essa 

mudança mencionada, a não obrigatoriedade do currículo bimestral, dá maior 

2 Ao final desta pesquisa, enquanto, durante o trabalho de revisão textual e do texto, notei que este 
sítio foi retirado do ar. O motivo foi dado por uma carta presente em um novo sítio através de uma 
carta explicando a necessidade de voltar a se trabalhar com conteúdos bimestralizados. Uma 
necessidade mais administrativa que pedagógica, conforme a própria carta informa. O documento 
está disponível em: 
http://cirandadaarte.com.br/site2/anexos/bimestralizacao/1_Bimestralizacao_em_Arte_texto_geral.pdf.
O novo currículo a ser seguido pelos professores de Ates Visuais para o Ensino Médio está 
disponível no sítio: http://cirandadaarte.com.br/site2/anexos/bimestralizacao/bimestralizacao_-
_Artes_visuais_EM.pdf. Ambos sítios atualizados em 29 de maio de 2019.
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liberdade temática e operacional ao professor e desconstrói sua necessidade, por 

exemplo, de ficar subordinado às disciplinas de Literatura e História, uma vez que o 

anterior seguia escopos similares, ora com História, ora com Literatura.

Segundo o novo documento, de 2014, o professor possui autonomia para 

escolher em que modalidade atuar desde que não exclua o trabalho com conceitos. 

O mal-estar nos coordenadores pedagógicos é o fato de não haver uma 

bimestralização o que gera conflito com o Sistema de Acompanhamento Pedagógico 

(SIAP), em outras palavras, o professor de Artes Visuais pode surfar pelo currículo e 

suas ondas são imprevisíveis.

Figura 7 - Surfando no Currículo. Fonte: Arquivos do autor.

A função do SIAP é sistematizar o trabalho docente e os processos de 

encaminhamento para validação de planos de aula, lançamento de notas, conteúdos 

ministrados, conteúdos não ministrados, chamada da aula, relatório de notas 
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(desempenho escolar), grade de horário, etc. Em termos mais claros, é uma 

ferramenta de controle docente. 

Como é possível ver na imagem acima, para a disciplina de Artes Visuais o 

sistema se torna ineficiente uma vez que os conteúdos não possuem 

correspondentes dentro uma mesma linha, com diretivas retas, correspondentes, 

lado a lado, como é a lógica do sistema, mas pode-se ir e vir buscando as 

possibilidades oferecidas pelo currículo, balanceando entre um e outro componente 

curricular.

O esquema desenhado sobre o currículo mostra a possibilidade de escolha 

de um conteúdo partindo do objetivo, elencando os conteúdos práticos e conceituais 

e as expectativas de aprendizagem. E esta é apenas uma possibilidade este 

caminho poderia ser feito seguindo outros fluxos, partindo de outros objetivos, com 

outros conteúdos.

Afinal, como pode ser feito um controle sistêmico sobre o trabalho deste 

profissional? 

Segundo a SEDUCE-GO, em seu documento curricular de 2014, 

apresentado como experimental, a bimestralização é uma proposta que visa melhor 

compreensão dos componentes do currículo e possui caráter instrumental para 

orientar de forma clara e objetiva, mas que pode ser ampliado pela escola ou pelo 

professor. Neste documento já não consta a disciplina Artes Visuais nem nota 

explicativa sobre porque não está ali.

Pessoalmente, auxiliei a secretaria algumas vezes explicando e tentando 

equacionar a distribuição do currículo nesse sistema, igualmente, prestei 

esclarecimento de que qualquer distribuição bimestral seria por uma conveniência 

sistêmica e que o professor de Artes teria uma atuação anacrônica em relação ao 

sistema. Aqui deixo mais uma fala comum sobre arte na escola, desta vez por parte 

da secretária da escola. “ - Nunca vou entender essa disciplina, Artes Visuais...”.

Enquanto professores de Artes Visuais nós procuramos um posicionamento 

pautado numa perspectiva Freiriana. É necessário um posicionamento crítico e 

consciente, enfrentando o risco de sermos apenas disciplinar reforço das aulas de 

História, ao estudar as produções visuais das antigas civilizações, e no período das 

vanguardas, ou um atrativo para as aulas de Literatura. Esses são dois exemplos. 

Isso decorre do entendimento que Artes Visuais têm um currículo flexível que existe 
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para ser praticado seguindo a necessidade de uma segunda ou terceira disciplina. 

Seríamos antiéticos em nossa resistência a isso?

“Mas você é formado em artes visuais?”

Aludo a esse contexto as expectativas da formação de um docente crítico e 

reflexivo, segundo Philippe Perrenoud, um profissional em teoria deve reunir as 

competências de alguém que elabora conceitos e executa-os. Ele identifica o 

problema, apresenta-o, imagina e aplica uma solução e, por fim, garante seu 

acompanhamento (PERRENOUD, 2002). 

As palavras de Perrenoud personificam as características ainda esperadas 

de um profissional da educação em âmbito institucional. Não caberia comparar o 

profissional institucionalizado representado por Perrenoud e o profissional crítico, 

reflexivo e libertário proposto na Pedagogia do Oprimido, de Freire, pois são 

naturezas diferentes de entrada e atuação profissional, um com vistas para o 

institucional-operacional e o segundo para o operacional-social.

Se considerados os termos de Perrenoud quanto à posição do profissional 

em arte compreendemos que um profissional não-reflexivo corre o risco de ser 

apenas um executor de parâmetros e não ser um participante das ações, que 

intervém criticamente em sua realidade. 

Ainda assim, esses termos de Perrenoud se aproximam da denúncia de 

Henry Giroux, que é leitor de Freire, em seu livro Atos Impuros (2003), no capítulo 

dois, “A Escola e a Política da Cultura Empresarial”. Partindo de uma leitura da 

imagem de um anúncio da Forbes, que tenta parodiar o que se entendeu o fim dos 

pressupostos marxistas, a imagem revela em suas lacunas muito mais que isso. 

Uma visão capitalista que não representa a classe operária, nem os valores da 

sociedade civil, na qual à medida em que se fortalece transforma a cultura 

democrática em cultura empresarial.

Como cultura empresarial entende-se, segundo Giroux (2003, p. 52), como 

sendo:
[...] o conjunto de forças ideológicas e institucionais que funciona 
politicamente e pedagogicamente para governar a vida 
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organizacional por meio do controle gerencial superior e para 
produzir trabalhadores submissos, consumidores despolitizados e 
cidadãos passivos [...]. 

Há uma importância em mencionar a visão crítica de Giroux, pois neste 

aspecto a visão empresarial de gerenciamentos das vidas organizacionais das 

escolas existe e os sistemas pedagógicos são também administrativos. Não se 

espera que a escola continue no século XIX, mas toda evolução tecnológica nas 

escolas deve estar realmente a serviço dos gestores escolares de instâncias 

superiores a serviços, apenas, dos controles econômicos?

Para o contexto estadunidense, de Giroux, 

[...] essa tendência foi capaz de alcançar sucesso em preparar os 
estudantes para trabalhos pouco especializados, numa sociedade 
que tem pouco a oferecer aos graduandos em termos de empregos 
significativos (GIROUX, 2003, p. 61-62). 

Entendo que segundo Giroux, a tendência empresarial e sua encampação 

na escola tornam técnico o que deveria ser reflexivo. Tanto na universidade quanto 

na escola pública essa tendência parece se associar à visão administrativo-

contabilista, para definir as ações não pelas necessidades apontadas por valores 

cíveis, mas por planilhas e tabelas de cálculos financeiros. Entre os arte-

educadores, carecemos de reflexão e crítica a esse respeito.

Lembro também que no entendimento de Perrenoud (2002), não se espera 

que essa postura crítica e reflexiva seja formada somente pelo acúmulo de anos de 

sua experiência e das formações continuadas, mas já nos termos de sua formação 

inicial, pois ele aponta caminhos desastrosos caso ocorra a condução do ofício de 

professor para a “proletarização” que pode ser entendida como uma redução do 

papel do professor para “[...] o cumprimento e execução de um currículo e atividades 

(diretrizes) elaborados por especialistas externos à escola” (PERRENOUD, 2002, p. 

10).

Além disso, a ausência do professor licenciado em Artes Visuais, atuando 

em sua área de formação potencializa a ideia apontada por Perrenoud, uma vez que 

para professores que atuam na área de Arte sem a devida formação, ter diretrizes a 

seguir seria um presente, um facilitador. 
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No contexto de Giroux (2003) existe um movimento para que os professores, 

já habilitados, se organizem e busquem fortalecer a ideia da educação pública, 

gerida para uma sociedade civil e não para a exclusividade do lucro. E isto nos é 

dado por lição, pois as lutas não cessam. As nossas, em nosso contexto são essas 

e outras, pois ainda não temos resolvido as questões do magistério e das 

licenciaturas plenas que atendam as demandas educacionais. Quanto a isso, cabe 

uma menção às lutas narradas e participadas por Ana Mae Barbosa, autora que fala 

das formações desde o início da década de 1970, e sobre como saímos de uma 

licenciatura polivalente de dois anos para uma licenciatura plena de quatro anos com 

especialidade em uma das Artes.

Segundo Barbosa (1989), desde 1982 existe uma movimentação dos 

profissionais em arte-educação no intuito de se organizarem em forma de 

resistências às manipulações governamentais. Ela denuncia assombros do governo 

ditatorial:

A primeira preocupação das associações tem sido a politização dos 
arte-educadores preparando-os para repelir a manipulação 
governamental sobre os arte-educadores, como aconteceu no 
incidente de 1979 em São Paulo, quando o Governador — indicado 
pelo governo militar e não eleito — determinou que, durante todo o 
segundo semestre, os professores de arte deveriam preparar seus 
estudantes para cantar algumas canções, a fim de participar de um 
coral de 30.000 vozes na Festa de Natal do Governo. Para aqueles 
professores que treinassem seus estudantes, ele iria aumentar seus 
salários cinco pontos na escala (um título de mestrado valia 10 
pontos!). Naquele momento nós não tínhamos maneiras de lutar 
contra este abuso da arte-educação, mas a situação agora é 
diferente, depois da criação das Associações Estaduais de Arte-
Educação (BARBOSA, 1989. p. 174).

A Federação dos Arte-Educadores do Brasil (FAEB), foi criada em 1987 e já 

no ano seguinte atuou pressionando os parlamentares na Constituinte de 1988, na 

qual se posicionaram a favor das liberdades democráticas e pelo direito à educação 

e à cultura. A Federação também exerceu pressão sobre o Conselho Federal de 

Educação que consolidou a presença da arte como componente curricular 

obrigatório na educação básica. 

No site da Federação aparentemente se intensificou as atividades de cartas 

após 2016. Ano marcado pelo impedimento da presidente Dilma Rousseff, também 
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pelo projeto de redesenho curricular que inicialmente retirou a obrigatoriedade do 

ensino de Artes. O recuo por parte do governo foi feito após protestos da FAEB e 

envolvimento de organizações internacionais como o International Society for 

Education through Art (InSEA).

Em termos de projeções para a Educação, em Goiás, o Instituto Mauro 

Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) é responsável pela 

elaboração e análises de pesquisas que forneçam subsídios estatísticos para 

projetos nas áreas econômicas e sociais. Ocorre que suas publicações do censo 

escolar dentre o recorte de 2013 a 2016, trabalharam com focos de análise anual. a) 

2013 – na Educação Básica geral, mas sem recorte da adequação docente; b) 2014 

– foco nas infraestruturas e saneamento; c) 2015 – foco no desempenho das 

escolas militares, sendo que aqui começaram a mencionar de forma geral a 

adequação docente, mas sem detalhes por disciplina; d) 2016 – foco na adequação 

docente, abriu-se detalhes para as disciplinas, porém suprimiu-se as informações 

sobre as artes (as quatro áreas da arte).

Tabela 1. Distorção entre formação e regência 1 (Goiás). Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar da 
Educação Básica 2016. Elaborado pelo IMB/GO.
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O documento traz um comentário (IMB, 2016) justificando o baixo número de 

professores de Filosofia e a ausência de professores de Ciências Sociais no quadro, 

mas não tem espaço para falar das ausências das disciplinas da área de Artes. Isso 

revela a marginalização histórica que nossa área vem sofrendo, ao não ser 

considerada ou esquecida. 

Segundo ainda o IMB, 2016, esse trabalho seria importante para determinar 

ações para que as áreas mais críticas em termos necessidade de profissionais 

formados em suas áreas possam ser objeto de intervenção pública direta ou 

indiretamente. Poderíamos então pensar que as disciplinas da Arte já não são 

consideradas críticas para se propor planos de desenvolvimento? Ou poderíamos 

pensar que já não se pensa em suprir os déficits de professores licenciados nas das 

áreas de atuação que exigem formação em uma das Artes?

Para obter o indicador mais próximo procurei o Instituto Nacional de Estudos 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), porém, esta natureza específica de estatística 

existe apenas para o ano de 2013.

Quadro 2. Distorção entre Formação e Regência (Brasil). Fonte:  Quadro extraído do documento o 
INEP, Indicador de adequação da formação docente da educação básica, 2014.
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Para a disciplina Arte no Ensino Médio a análise do INEP entende que 30% 

dos docentes estão atuando na mesma área de atuação de sua formação, ainda que 

possam ser entendidos dentro desse grupo, bacharéis com complementação 

pedagógica. O documento categoriza tais como grupo 1. Os bacharéis em áreas 

correspondentes, mas sem complementação pedagógica somam 18%, e são o 

grupo 2. Os licenciados de outras áreas ou bacharéis com complementação em 

outras áreas de formação somam mais 34% e são o grupo 3. Os grupos 4 e 5 tratam 

de docentes com formação superior não consideradas nas categorias anteriores e 

docentes sem formação superior completa foram contados no mesmo bloco e 

somam 18%.

Conectando os gráficos com a realidade e olhando para minha própria 

perspectiva docente, trago outra pergunta que é comum aos colegas de profissão. 
“Mas você é mesmo formado em Artes Visuais?”. Não é um exagero essa 

pergunta, pois não há ineditismo na admiração que ela provoca. Nas escolas em 

que passei, fui o primeiro licenciado em Artes Visuais atuando no EM, cabe 

mencionar que iniciei a regência em maio de 2012, em Aparecida de Goiânia.

Diante deste cenário é possível entender que os dados apontados pelo INEP 

instauram o quadro mais comum observável nas escolas. O professor não licenciado 

na área, atuando na disciplina de Artes, que possui tais aulas para uma 

complementação de carga-horária. Alguns destes entendem como o melhor caminho 

à opção de trabalhar apenas com a História da Arte, questão esta que será discutida 

mais adiante nesse texto.

Não obstante, há casos em que se justifica essa situação com o argumento 

de que não há profissionais licenciados em Artes Visuais. São conjecturas sobre a 

falta de profissionais na área de formação, ou mesmo o questionamento de outrem 

que é recorrente: "- Há pessoal recebendo formação nas universidades para esta 

área?" é importante ir ter com os números do MEC. 

Aqui utilizo as referências da pesquisa de Daniel Bruno Momoli, Karine Storck 

e Luciana Gruppelli Loponte que apresentam uma pesquisa feita no site do E-MEC, 

uma pesquisa organizada com as seguintes referências:

O quantitativo de cursos e as nomenclaturas utilizadas para nomeá-
los; a modalidade de oferta dos cursos; a categoria administrativa e 
organização acadêmica. E também são apresentadas informações 
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quanto à localização regional dos cursos. Estas informações foram 
sendo organizadas em tabelas de acordo com as divisões regionais 
do Brasil. Durante a realização deste mapeamento, foi realizada 
também uma consulta ao site de todas as instituições cadastradas 
junto ao MEC a fim de se conseguir o maior número possível de 
informações quanto ao funcionamento dos cursos (MOMOLI; 
STORCK; LOPONTE, 2017, p. 80).

Com base nesta pesquisa com dados do ano de 2015, Momoli; Storck; 

Loponte chegaram ao número de 273 cursos de licenciatura em Artes Visuais 

(considerando variações tais como Artes Plásticas e apenas Artes). A pesquisa 

também mostra que desses cursos 113 são presenciais e 127 são à distância. Outra 

informação relevante é a de que a maior parte desses cursos é oferecida por 

instituições privadas, são 184 cursos contra 56 cursos oferecidos por instituições 

públicas.

Na plataforma do E-MEC, consta para o Estado de Goiás, o total de 17 cursos 

de licenciatura para Artes Visuais, todos em atividade, sendo que destes dois são 

presenciais de Instituições Públicas Federais. Segundo a plataforma neste filtro, as 

instituições públicas ainda mantêm mais 4 cursos na modalidade a distância. Os 11 

demais cursos ofertados a distância são de instituições privadas. Para esta consulta 

Utilizou-se a aba de pesquisa avançada do sítio eme.mec.gov.br, sendo preenchido 

o campo “Curso” com os termos “Artes Visuais”; o campo “UF” foi selecionado a 

opção “Goiás” e no campo “Grau foi marcado a opção “Licenciatura”.

A opção pela formação em uma Licenciatura em Artes Visuais existe e 

existem ofertas de formação em território nacional, estadual e regional. Carece-nos 

vagas e espaços nos dimensionamentos administrativos da educação no Estado de 

Goiás.



43

“PROFESSOR, FIZ ASSIM, TÁ BOM, NÉ?”

Retomando a relação entre professor e estudante, é preciso questionar se 

não é a preguiça do estudante, e se nem má vontade de sua parte, para entender 

que o problema na pergunta “Professor, o quê que você quer que faça?” Seria mais 

grave, uma constituinte do seu processo de formação? Uma constituinte da cultura 

educacional da promoção em que o importante no final é trocar o status “tarefa feita” 

por uma nota cartesiana e uma promoção escolar vazia de significados? E a 

qualidade deste “fazer” e a importância de seus significantes seriam verificadas 

quando, onde e como?

Deixar de observar essas questões do cotidiano escolar como consequência 

de outras mais obscuras, das diversas perversidades nos documentos que norteiam 

os planos educacionais, e a forma como as assimilamos e a praticamos, não poderia 

ser um erro maior?

Assim, para ampliar essa discussão, no âmbito pedagógico, entendi como 

necessário para esta pesquisa expandir a questão para o campo da educação pós-

convenções do Banco Mundial, na década de 1990, quando ainda se discutia os 

pressupostos de uma educação para que países menos desenvolvidos ou 

economicamente pobres - como eram chamados na época - pudessem acelerar seu 

crescimento econômico e do desenvolvimento humano. 

Abordar o assunto a partir dessas convenções vincula-se ao seu uso na 

composição do Plano Nacional de Educação. Muitas ações que impactam as 

escolas hoje são ainda frutos desta “demanda” de mais de vinte anos. O documento 

denominado Declaração Mundial Sobre Educação para Todos (Convenção de 

Jomtien – 1990), entre 5 e 9 março daquele ano, traz em seu preâmbulo um plano 

de ação para satisfazer as necessidades básicas educacionais, com caráter de 

universalização dos aspectos primordiais da educação frente à um quadro nada 

amistoso de como estava a população destes países na época da convenção, 

chamando a atenção ao dado de que 100 milhões de crianças (adultos não foram 

contabilizados) não conseguem concluir o ciclo básico, além disso, aponta que quem 

o conclui, o faz sem adquirir conhecimentos e habilidades básicas. O documento é 

redigido com retórica humanista, mas com bases econômicas.
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Ao mesmo tempo, o mundo tem que enfrentar um quadro sombrio de 
problemas, entre os quais. O aumento da dívida de muitos países, a 
ameaça de estagnação e decadência econômicas, o rápido aumento 
da população, as diferenças econômicas crescentes entre as nações 
e dentro delas, a guerra, a ocupação, as lutas civis, a violência; a 
morte de milhões de crianças que poderia ser evitada e a 
degradação generalizada do meio-ambiente. Esses problemas 
atropelam os esforços envidados no sentido de satisfazer as 
necessidades básicas de aprendizagem, enquanto a falta de 
educação básica para significativas parcelas da população impede 
que a sociedade enfrente esses problemas com vigor e determinação 
(UNICEF, 1990, p. 3).

O foco daquele documento era o de estabelecer o caráter de universalização 

da educação básica, acentuando o acesso à educação fundamental, nos quais os 

planos se dariam em níveis de cooperação mundial, e restritos a cada país, mas 

ainda assim acreditando no que já fora construído até então, um ato altruísta, vendo 

que:

[...] o mundo está às vésperas de um novo século carregado de 
esperanças e de possibilidades. Hoje, testemunhamos um autêntico 
progresso rumo à dissensão pacífica e de uma maior cooperação 
entre as nações. Hoje, os direitos essenciais e as potencialidades 
das mulheres são levados em conta. Hoje, vemos emergir, a todo 
momento, muitas e valiosas realizações científicas e culturais. Hoje, 
o volume das informações disponível no mundo - grande parte 
importante para a sobrevivência e bem-estar das pessoas - é 
extremamente mais amplo do que há alguns anos, e continua 
crescendo num ritmo acelerado. Esses conhecimentos incluem 
informações sobre como melhorar a qualidade de vida ou como 
aprender a aprender. Um efeito multiplicador ocorre quando 
informações importantes estão vinculadas com outro grande avanço: 
nossa nova capacidade em comunicar (UNICEF, 1990, p. 3).

Tal documento ainda criticou as deficiências da educação desses países 

(incluindo o Brasil), julgando-as como não adequada e carecendo melhorar sua 

qualidade. Um entendimento sobre a educação básica como fundamental para 

melhorar o Ensino Superior e a qualidade técnica para se alcançar um 

desenvolvimento autônomo.

No Brasil, antes mesmos dos relatórios repletos de críticas à qualidade da 

educação nos países menos desenvolvidos, já se falava nessa mudança de 
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paradigmas educacionais através de propostas para a escola brasileira, ampliada 

em tempo e em formação. 

Para Gesuína Fátima Elias Leclerc “[...] a ampliação de turnos, em direção à 

jornada de tempo integral foi pensada, principalmente por meio de atividades de 

esportes, artes e iniciação para o trabalho” (LECLERC, 2013, p. 20).

A escola de tempo integral foi pensada para uma educação integral, uma 

formação completa do cidadão com alcance inclusive aos aspectos de erudição, 

tendo e cabendo as Artes em seu modelo. Seria uma nova etapa da formação de 

uma mão-de-obra intelectualizada para atendimento das demandas de um mercado 

de trabalho ainda mais sofisticado?

Ainda segundo Leclerc (2013), a proposta dos Colégios Integrados de 

Educação Pública (CIEPs), de Darcy Ribeiro, constitui-se de uma temporalidade 

singular quanto à ampliação da jornada escolar. Em termos de projeto, os CIEPs 

foram “escola de dia completo” contemplados dentro do Programa Especial de 

Educação (PEE), do governo Brizola, sendo esse programa apenas uma das ações. 

Foram chamados pela população de “Brizolões” os prédios que foram desenhados e 

projetados por Oscar Niemeyer para serem escolas de tempo integral funcionando 

das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde possuindo ambulatórios médicos e 

odontológicos; sala de aula e estudo dirigido, refeitório, ginásio coberto que serviria 

como auditório; biblioteca que também era aberta à comunidade (RIBEIRO, 1986).

Tal singularidade pode ser marcada por trechos do discurso no prefácio do 

Livro dos CIEPs (Darcy Ribeiro), publicado em 1986. Esse prefácio foi escrito por 

Leonel Brizola, que retóricas à parte, nos apresenta uma proposição pré-

intervenções do Banco Mundial em que se observa dois aspectos fundamentais: 

Aprendizagem e equiparação social.

Segundo Ribeiro (1986), dois fatos o impressionava. O tamanho da rede 

escolar pública e sua precariedade. O discurso de equiparação escrito por Leonel 

Brizola informava que:

Mais de 50% de nossas crianças, depois de anos de repetência, 
deixam a escola mal assinando o nome. Noutras palavras, 
analfabetas e ressentidas. Por quê? Deficiente de saúde e 
alimentação, apenas permanecem algumas horas no ambiente 
escolar, o qual, por sua vez, tem sido precário e ineficaz. Os 
estudantes dos CIEPs vêm alcançando cerca de 90% de aprovação. 
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Só este alto rendimento justifica, inclusive economicamente, os 
Centros Integrados de Educação Pública (RIBEIRO, 1986, p. 11).

Certamente, em qualquer época, parece impossível falar de educação, 

equiparação social sem mencionar indicadores de performance empresarial. Trato 

isso criticamente, neste sentido para evitarmos a romantização de se pensar que a 

denominada educação para resultados é produto perverso que passou a nos assolar 

apenas após as convenções da década de 1990. Esse ato e momento dos CIEPs, 

como salienta Leclerc, teve uma temporalidade singular.

O caso dos CIEPs me deixa a pensar sobre os aspectos de uma educação de 

tempo integral na década de 1980 ao se propor uma escola pública honesta e 

adaptada para receber o estudante, sendo que, ainda hoje não temos estas 

estruturas em nossas escolas. Por que paramos e o que nos freou de forma tão 

abrupta? Por que não tomamos como modelo projetos internos (como o CIEPs) que 

iam muito além das convenções mundiais de 1990?

Os questionamentos acima são pertinentes, pois foram tais documentos que 

serviram de estímulo para criação do Plano Decenal de Educação para Todos 

(1993-2003), a base para as políticas educacionais do governo de Itamar Franco, 

Fernando Henrique Cardoso e Lula, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei 9.394/96).

José Carlos Libâneo3 (2012) põe em uma perspectiva crítica a realidade da 

educação pós intervenções do Banco Mundial na década de 1990 e seu 

desdobramento no sistema de Ciclos na Educação Fundamental em Goiás. 

Segundo ele conseguimos desenvolver uma escola dualista. Uma que favorece em 

conhecimento para os ricos e outra de acolhimento aos pobres, baseada nas visões 

de Documentos de Tratado sobre educação básica, transposta numa visão ainda 

mais resumida, ou seja, o mínimo do básico. Uma visão que forme o filho do pobre 

com aptidões sociais básicas e o filho do rico com conhecimento. 

O termo “socialidade” está sendo adotado aqui para ressaltar que a escola 

organizada em ciclos se situa como um tempo/espaço destinado à convivência dos 

estudantes à experiência do conviver em sua camada mais superficial, distinguindo-

3 As citações de José Carlos Libâneo não significam uma defesa à Teoria Histórico-Cultural. Abstendo-me 
de pensar nessa pesquisa como uma defesa a alguma linha pedagógica, é indiscutível a contribuição desse 
autor ao tratarmos do perverso ideário de que deva existir uma escola para rico e uma para pobres, na qual 
o fator de separação entre elas seja o conhecimento. Outro motivo é a relevância de Libâneo ao falar 
diretamente da realidade de Goiás e ser um dos primeiros a criticar o sistema de ciclos na educação básica.
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se dos conceitos de socialização e do próprio desenvolvimento da sociabilidade, 

além de relevar em um segundo plano a premissa de que a escola deveria oferecer 

acesso e importância às formas de conhecimentos. 

Além disso, esses estudantes são prejudicados durante o restante de sua 

vida escolar. Por exemplo, ao recebermos esses os estudantes no Ensino Médio. 

Não há aqui um posicionamento contra a organização de ciclos educacionais, mas 

uma crítica às formas de exploração do sistema que fragiliza a produção de saberes 

colocando todas as possibilidades dentro da socialidade. 

Em minha realidade docente percebo a passividade que existe nas trocas do 

estudante com o professor (passividade bilateral). Os estudantes fazem a "tarefa" e 

isso por si só já basta, a tarefa foi feita. Na disciplina de Artes Visuais isso não é 

nada bom e imagino que em nenhuma outra disciplina seja. Parece que quebramos 

aquele caminho do jogo Freiriano ação-reflexão-ação. Apenas o ato do fazer inicial 

constitui o primeiro terço do jogo. Essa primeira parte do jogo está com o estudante 

e nesse sentido a atuação docente é fundamental para se percorrer os caminhos.

Momoli; Stockler; Loponte (2017) compartilham uma experiência docente com 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos, na qual é possível entender o quão 

fundamental é a atuação docente que quebra a passividade dos estudantes. 

Inicialmente propuseram uma atividade para os estudantes com imagens do Livro de 

Colorir (Jardim Secreto de Johanna Basford). Os estudantes tinham uma "tarefa", a 

de pintar observando no máximo o padrão de repetições das formas. Eles deveriam 

pintar sem pressa, pensando apenas nas cores que usariam. Um caminho 

metodológico que é questionável caso o jogo ação-reflexão-ação terminasse aqui no 

primeiro terço, apenas na ação.

Contudo, existiu uma segunda e uma terceira parte neste processo. Após 

finalizado a primeira pintura, os estudantes foram apresentados à proposta do artista 

visual contemporâneo Alex Frechette, "Diário para Descolorir". Este livro caminha ao 

contrário da proposta do livro Jardim Secreto e é um convite a se pensar na dura 

realidade de episódios recentes no Brasil, descolorindo com colagens ou com 

corretivo escolar branco.

Segundo Momoli; Stockler; Loponte (2017), os estudantes acharam que a 

atividade de criação era de "quebrar a cabeça", pois tiveram que discutir interagir 

com colegas e pensar em soluções conceituais e gráficas para alguns problemas 
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apresentados, foram participantes, portanto, ativos. A avaliação do processo foi de 

que:

Através da realização dessas atividades, foi possível observar as 
propostas de ensino quando contextualizadas, estimulando a 
reflexão e considerando o sujeito como vivente do mundo atual, 
podem promover a valorização de um campo de conhecimento assim 
como contribuir na formação de um projeto de escola e de sociedade 
(MOMOLI; STOCKLER; LOPONTE, 2017, p. 90).

Retornando às questões de Jomtien, Libâneo corrobora as críticas postuladas 

por Rosa Maria Torres, José Luiz Corraggio e Alberto Martinez Boom, que 

respectivamente apontam o encolhimento das ações, que serão mencionadas logo 

abaixo, para se adequar a visão economicista do Banco Mundial; uma concepção 

das políticas sociais como instrumento da política econômica, justificando a garantia 

da educação mínima; o deslocamento da educação como uma necessidade cultural 

para uma necessidade biológica que atenderia a uma pulsão, como a fome ou 

escassez de abrigo que podem ser saciadas com ações direcionadas, não levando 

em consideração que com isso perde-se seu caráter cultural, desprovido de política 

e de história, tornando-se apenas uma necessidade de competências de 

aprendizagens.

Os autores citados no parágrafo anterior percebem e denunciam as 

perversidades dos documentos redigidos como diretriz para a educação. As 

obscuridades respaldam a transformação da escola para promover ações reduzidas 

ou equivocadas, tais como: a) promover conhecimento e cultura em uma instituição 

que atende, equivocadamente, uma necessidade de educação posta como parte da 

fisiologia e do desenvolvimento natural e biológico do homem; b) deixar de promover 

educação para todos para promover educação para pobres. c) deixar de promover a 

educação com vistas à efetividade da aprendizagem passando a ter vistas para as 

necessidades mais urgentes de formação de mão-de-obra para manutenção do 

capital.

Sobre um possível lugar das Artes nesse contexto, é necessário questionar se 

a escola que apenas supre as demandas mais urgentes de mão-de-obra ofereceria 

disciplinas de cunho crítico ou que dessem lugar à reflexão? 

Parece que há um erro na lógica interna do próprio sistema, pois torna-se 

evidente que há uma necessidade maior de conhecimento para o mundo o trabalho, 
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influenciado pelas tecnologias e sofisticações do consumo. Segundo Libâneo (2011, 

p. 17):
[...] novas tecnologias de produção afetam a organização do trabalho 
modificando cada vez mais o perfil do trabalhador necessário para 
esse novo tipo de produção [...]. Há uma tendência de 
intelectualização do processo de produção implicando mais 
conhecimento, uso da informática e de outros meios de 
comunicação, habilidades cognitivas e comunicativas, flexibilidade de 
raciocínio, etc.

Aqui aparece uma primeira elucidação para melhor entendimento de questões 

que emergem daquela pergunta simples, “Professor quê que você quer que eu 

faça?”, que ouvi com recorrência em sala de aula, assim como, quanto às 

inquietações apontadas no texto de Libâneo - a perversa dualidade da escola. A 

escola de conteúdo para o filho dos ricos e a escola da socialidade para o filho dos 

pobres. 

Em Rancière (2002), para o contexto da França, existia uma perversidade 

personificada em um duplo de consequências contraditórias, instaladas pela 

violência simbólica imposta pela regra do novo jogo cultural já anunciada nas 

palavras de Pierre Bourdieu. A duplicidade da questão consistia na utilização de um 

discurso de objetivo pela igualdade partindo sempre da desigualdade, com os 

equívocos de que os saberes universalizados operariam nessa manutenção de 

igualdade. Um engodo, pois o que acontecia era “um raleamento dos saberes 

universais para educação dos imigrantes, que eram principalmente árabes” 

(Rancière, 2002, p. 12).

Uma visão de perversidade, uma vez que parecia estarem sendo concedidas 

oportunidades de pertencimento a todos dentro uma sociedade, mas todos em seus 

“devidos lugares”. Educação para os ricos e educação para os pobres.

Assim, ponho-me a questionar essa busca de satisfazer o que quer o 

professor, como apenas um ato de não querer estudar, ou preguiça. Poderia ser 

fruto da cultura implantada nos últimos anos nas escolas públicas, em que o fazer 

não recebe a atenção quanto ao qualitativo, mas quanto à participação (check), 

mesmo que ela seja vazia de significados? 

Além disso, pode-se questionar onde o professor se situa dentro desta 

pergunta além do fato de ser um dos interlocutores?  Será que teríamos alguma 

lição para aprender com Jacotot?
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“A escola de tempo integral é uma escola pros filhos da gente estudar o 
dia inteiro?”

A pergunta que nomeia este capítulo é muito recorrente aos pais em reuniões. 

Quando falamos em Centro de Educação em Tempo Integral ou Escolas de Tempo 

integral, aludimos de forma mais primária a ideia de que é uma escola para que o 

filho do trabalhador possa ficar enquanto se batalha pelo sustento.

Embora não seja de total equívoco esta concepção, não podemos nos 

esquecer de que esta seria a visão mais populista. Uma visão para aceitação da 

população, mas que deseduca os pais no sentido de explicitar os objetivos da 

ampliação da jornada escolar. Uma necessidade que é de cunho social de bem-

estar, mas que começa a ser cumprida a partir das demandas do Banco Mundial por 

uma melhora da qualidade do ensino-aprendizagem que alavancaria o 

desenvolvimento da economia.

Para explanar e entender as Escolas de Tempo Integral é necessário 

retornarmos às conferências que abriram a década de 1990 armando um paradigma 

para uma nova perspectiva educacional, pois elas influenciaram diretamente dois 

documentos norteadores da educação a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) e 

o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001 ). Tais documentos contemplam e 

trazem como plano para a Educação, visando mudanças qualitativas e eficazes, a 

escola em tempo integral que pode, de forma mais ampla, ser definida conforme lei:

[...] nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o FUNDEB, 
determina e regulamenta a educação básica em tempo integral e os 
anos iniciais e finais do ensino fundamental (art.10, § 3º), indicando 
que a legislação decorrente deverá normatizar essa modalidade de 
educação. Nesse sentido, o decreto nº 6.253/07, ao assumir o 
estabelecido no Plano Nacional de Educação, definiu que se 
considera “educação básica em tempo integral a jornada escolar com 
duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o 
período letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo 
estudante permanece na escola ou em atividades escolares” (art. 4º) 
(BRASIL, 2001).

Em Goiás, um modelo de escola foi proposto pela Secretaria de Educação, 

Cultura e Esporte do Estado de Goiás (SEDUCE-GO) ao final de 2012, e iniciado em 

2013, sendo um projeto para Ensino Médio, uma vez que já havia uma vigente para 

primeira e segunda fase do Ensino Fundamental, o projeto Ser Pleno. Naquela 
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época foi aprovada a lei n 17.920, de 27 de dezembro de 2012. Tal lei propunha 

mudanças anunciadas como significativas para educação da rede estadual, na 

perspectiva do Ensino Médio. Dentre as significâncias estava, e ainda está, uma 

exigência de dedicação exclusiva dos docentes, mediante ao pagamento de uma 

gratificação (artigo 3º), e o objetivo das unidades escolares que deveriam observar a 

formação de indivíduos autônomos, solidários e produtivos.

No primeiro ano, dezesseis escolas aderiram ao modelo de escola em tempo 

integral, sendo oito na região metropolitana e as demais no interior do Estado. O 

paradigma, consultoria técnica e metodológica para a implantação do modelo veio 

do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) que em sua página 

anuncia-se como entidade sem fins econômicos e tem como sua vitrine maior o 

Ginásio Pernambucano, em Recife.

Segundo a página do Instituto, ela presta atendimento a 18 Estados 

acumulando um total de 1.199 escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, 

anunciando como o grande centro do projeto o jovem protagonista e seu projeto de 

vida.

Longe de romantizar minha relação docente com o projeto, confesso que o 

convite para compor o grupo de professores de uma dessas escolas me rendeu 

expectativas. Embora eu acabasse de ingressar na educação como professor 

regente de Artes Visuais, um neófito no ofício, encontrei uma escola de professores 

atarefados, recém-chegados de um pós-greve decepcionante devido às perdas já 

mencionadas, a classe ainda amargando o desfecho daquele episódio da Educação 

Pública do Estado de Goiás. Era possível ouvir ainda na sala de professores, o som 

de tom lastimoso, as narrativas das desventuras do novo plano de carreira que 

favoreceu poucos em detrimento ao achatamento salarial de todo o restante da 

classe. A suspensão da greve (PROFESSORES, 2012) foi noticiada 51 dias após 

seu início, perda de titularidades e bônus para professores mestres e doutores.

O advento da implantação da escola de tempo integral favoreceu os trabalhos 

em seu aspecto qualitativo, pois os professores puderam se organizar dentro de 

uma realidade plenamente coletiva. Mudanças estruturais aconteceram quanto ao 

projeto das escolas de tempo integral. O período entre 2013 e 2016 era um piloto 

para avaliar a viabilidade do projeto. Após sua consolidação o projeto tornou-se lei.
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Em Goiás, até 2014 somou-se um total de 34 escolas que aderiram ao projeto 

e a diminuição de uma, por fechamento da unidade escolar. Em 22 de junho de 

2017, através da lei nº 19.687, a lista foi atualizada, e nos anexos da lei contam 176 

unidades participantes do projeto. Essa lei também revogou as leis anteriores, e 

apresentou caráter mais instrumental determinando inclusive, a natureza da 

permanência na escola tanto para os docentes, quanto para os discentes. O 

professor deve cumprir suas 40 horas semanais na escola, além das atividades de 

gestão especializada e dos horários de estudo dentro da instituição.

Ao todo a lei prevê 10 horas de jornada escolar, três horas a mais do que o 

Plano Nacional de Educação (PNE) entende como período integral, no artigo 4º, da 

lei nº 10.179/2001, versando que a educação básica em tempo integral tem a 

jornada escolar com duração igual ou superior a 7 horas diárias, durante todo o 

período letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo estudante permanece 

na escola ou em atividades escolares. 

O projeto, para Ensino Médio na rede pública estadual, recebeu o nome de 

“Novo Futuro” e incorporou em suas práticas pedagógicas os elementos estruturais 

e pedagógicos do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE). No primeiro 

ano do projeto a região metropolitana, como já informado, ficou com oito escolas, 

sendo apenas uma em Aparecida de Goiânia, no ano de 2011.

Houve também uma adequação de termos, pois em 2012, enquanto objetivo 

em parágrafo único, a lei propunha a formação e jovens autônomos, solidários e 

produtivos, já na de 2017 (artigo 1º, marca IV) o termo “produtivo” foi substituído por 

“competente”, também nessa última, aponta-se como meio para cumprimento desse 

objetivo a formação escolar de excelência, embora não mencione o paradigma nem 

para “competente”, nem para “formação escolar de excelência”. Assim, questiona-se: 

sem um paradigma, poder-se-ia inferir para termo competente sua definição 

enciclopédica? 

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa Priberam, “competente” tem a 

qualidade que é; 1. Capaz; 2. Idôneo, bastante, suficiente; 3. Que corresponde; 4. 

Que é adequado; 5. Preciso, indispensável; 6. Legal. Parece-nos que as definições 

apresentadas correspondem mais com o contexto pós-fordista.

Quanto ao termo competente, um construto de uma questão social somado a 

um termo recorrente na visão empresarial, seria um campo aberto para ser 
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administrado conforme conveniências? Qual o modelo de excelência para a 

educação?

Esse modelo de escola pautada em questões humanistas foi chamado de 

“Escola da Escolha”, um nome sugestivo quanto à ideia de protagonismo que 

também é um dos componentes do modelo pedagógico. O perfil de formação dos 

jovens instituído na Lei nº 19687/2017 é exatamente o que é proposto pelo ICE, 

conforme podemos ler em seu caderno de formação do projeto Introdução às Bases 

Teóricas e Metodológicas do Modelo Escola da Escolha, informando que:

Um jovem que deverá ser dotado da capacidade de iniciativa (ação), 
liberdade (opção) e compromisso (responsabilidade) para fazer 
escolhas, atuando de maneira autônoma (baseando-se nos seus 
próprios valores, crenças e conhecimentos), solidária (atuando como 
parte da solução) e competente (seguindo na capacidade de 
aprender a aprender) sobre os contextos e desafios, limites e 
possibilidades advindas do novo século (ICE-a, 2015, p. 32).

Nesse mesmo documento (ICE-a, 2015) existe um capítulo chamado Do 

Pensamento Cartesiano à Sociedade do Conhecimento, o qual aponta que a 

aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais 

são pontos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social. Propondo que 

o trabalho técnico acabará sendo impactado por atitudes de criatividade, 

flexibilidade, permeabilidade e colaboração nas tomadas de decisão.

Essa questão me parece um prenúncio da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) que tramita em uma odisseia política para ser implantada. A BNCC chega 

apontando em seus objetivos educacionais "competências e habilidades". Como 

visto, esse é justamente o foco do programa, fazendo um diálogo inclusive quanto 

aos entendimentos do conceito de competente. 

A mudança do termo “produtivo” para “competente”, como mencionado acima, 

nos indica, além de uma adequação que acaba se aproximando mais do programa 

do ICE que já era praticado nas escolas, uma tentativa de situar todo o contexto pós-

industrial do projeto estabelecendo e situando “competência” como ser criativo, 

flexível, permeável e colaborativo (aprender a aprender). 

Vidiella (2016) salienta que as políticas sociais têm buscado respaldar na 

linguagem da eficácia baseando-se nas lógicas de mercado, utilizando a linguagem 
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como meio de elevar os padrões das escolas e por consequência a qualidade da 

mão de obra.

Além disso, essa visão humanizada dos processos produtivos é visto também 

no modelo pedagógico da “Escola da Escolha”, que é o modelo do ICE, através de 

um organograma que é fundamentado em três macro componentes, chamados de 

Eixos Formativos, sendo eles; a) Formação Acadêmica de Excelência; b) Formação 

de Competências para o Século XXI; c) Formação para a Vida.  Ao centro dos três 

eixos da escola está o projeto de idealizado pelo próprio educando. Vejamos abaixo 

no organograma do manual do programa.

Figura 8 - A centralidade do projeto de vida. Fonte: Manual Princípios Educativos (ICE-c, 2015.11).

Sempre que vejo este quadro me sinto incomodado com o fato de chamarem 

de eixo aquilo que está nas zonas marginais do gráfico. Eu entenderia, mediante a 

representação gráfica apresentada, que o eixo seria “O Jovem e Seu Projeto de 
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Vida”, tudo deveria girar em torno dele, assim como a formulação da ideia central do 

eixo poético. Não se trata de conjecturar o que possa isso significar, porém temos 

aprendido nos últimos anos que as ausências em documentos aparentemente mal 

redigidos são na verdade obscuridades que podem ser lidas com o olhar 

economicista do administrador. 

No mesmo manual existe outro gráfico que expõe o projeto de vida como o 

eixo principal da escola.

Figura 9 - A centralidade do projeto de vida diante de outros componentes curriculares. Fonte: Manual 
Princípios Educativos (ICE-c, 2015.13).

Poderíamos até questionar o quanto as imagens formadas por este gráfico 

podem nos dizer, em detrimento ao que de fato nos dizem as palavras. As imagens 
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nos dão a dimensão da FIGURA central “O jovem e seu Projeto de Vida”, mas o 

texto nos diz que os eixos, FIGURAS de centro, são os princípios educativos.

No “Quadro 4”, trabalha-se com a ideia de espiral, porém os elementos do 

entorno são outros e não se trata mais do “Jovem e seu projeto de vida”, mas do 

projeto de vida. A diferença aqui observada é que está se tratando do componente 

curricular, a disciplina Projeto de Vida. Não há um comentário sobre este gráfico, 

não podemos entender claramente se os componentes saem, emanam, do projeto 

de vida ou se vão ao encontro dele.

Há de se admitir que esse contexto e visão sejam desejáveis e importantes 

para se pensar em uma arte voltada para o chão da escola, que produza 

conhecimento sensível, que dialogue com seus cotidianos fazendo suas leituras de 

mundo e as incorporando, como bagagens, às experimentações artísticas os 

anseios dos jovens e até mesmo seus projetos. 

Assim como, nas questões que tocam o currículo que abordei anteriormente, 

as premissas pós-modernas e pós-industriais somem em sua operacionalização. A 

organização do trabalho pedagógico obedece a padrões de controle, mapas de 

atividades, padrões de elaboração de avaliação. Trabalha-se com um projeto de 

característica arrojada, flexível e criativa, porém com intermináveis ferramentas de 

controle e estatística.

Cabe aqui lembrar que nenhum documento até o momento dialogou com a 

ideia de se formar cidadãos críticos, mas possui um intenso foco nos adjetivos 

docilizados. Em outras palavras, é importante lembrar que:

De acordo com a lógica pós-fordista, uma escola - seja ela pública, 
privada ou conveniada – está desenhada para produzir trabalhadores 
multifacetados, autônomos, inovadores, criativos, adaptáveis, 
competentes, submetidos a um regime curricular e de avaliação ao 
estilo da especialização flexível, da sistematização de padrões e da 
burocratização da gestão. Desse modo, um trabalhador-estudante-
docente pós-fordista deve ser responsável pela sua aprendizagem, 
capaz de adaptar-se com celeridade às mudanças e às tarefas 
demandadas (VIDIELLA, 2016, p. 18).

A crítica não é dada a organização pedagógica em si, mas à perversão de 

seus fins que são transformados em ferramentas de controle que mais valorizam a 

tabela cumprida que a inovação empregada. Há falta de senso, pois em 

contrapartida cobra-se inovação metodológica. Cabe fazer uma série de 



57

questionamentos que podem se resumir em: Quem decide o exato momento de 

empregar a flexibilidade e a criatividade? 

Temos um modelo de educação integral, em tempo integral onde a 

criatividade e flexibilidade mais nos dizem respeito a nossa capacidade de 

adaptação à falta de estrutura, para este segmento de escola, do que à nossas 

ações metodológicas. Os Brizolões4 dos anos de 1980 parecem estar oitenta anos a 

frente desta era atual nos termos das estruturas necessárias.

A SEDUCE Goiás importou este modelo muito simpático (aparentemente), 

muito arrojado, dinâmico que faz proposições que dialogam com as necessidades 

propostas nos documentos formulados nas convenções de Jomtien, uma educação 

para o século XXI, mas que nos remete a uma tira publicada em um periódico 

canadense, de Garnet, na qual uma determinada escola que tem problemas com a 

neve acumulada em seus telhados, comemoram alegremente a chegada de uma 

nova máquina que irá acabar com esse problema. Ao abrirem a caixa, percebem 

que tem uma máquina muito difícil de entender, ao fim dizem que quem projetou 

foram as mesmas pessoas que projetaram a reforma educacional (MENDONÇA, 

2013).

4 Os Centros Integrados de Educação pública se diferenciavam de outras escolas por possuírem uma 
estética própria, pensada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Possuíam grandes janelas arredondadas 
com as bordas arredondadas. Por terem sido construídos na gestão de Leonel Brizola (1983-1987), 
são conhecidos pelos cariocas e fluminenses como Brizolões.
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Figura 10 - Uma Nova Pá... Fonte: Curso de educação integral e integrada/Universidade Federal 
de Goiás. Goiânia. UFG/CEPAE/Ciar. FUNAPE, 2013, p. 16.

É possível verificar que, para a atuação docente, se tem um modelo com as 

características arrojadas e com aparência e o frescor do atual e do humanizado, 

como citado acima, e que aproxima a ideia de trabalho à criatividade e à 

flexibilidade, demonstrando seu viés de diálogo com o mundo pós-moderno, mas 

que ainda insiste em trabalhar e gerir os processos com ferramentas de controle 

computacionais e cruzamentos estatísticos sofisticados, com ações e atitudes do 

início do século XIX, onde toda inovação é na verdade uma forma de controle mais 

eficiente e perspicaz.

O modelo de gestão escolar humanizado é chamado de Tecnologia de 

Gestão Educacional (TGE), que segundo os manuais do ICE, são inspirados no 



59

caráter humanista da organização Odebrecht e estão apoiados nos princípios da 

pedagogia da presença concebido pelo educador Antonio Carlos Gomes da Costa 

(1997), que aborda de forma positiva a presença dos adultos (educadores) no 

mundo dos jovens. Após 2004, o ano mencionado como surgimento desta 

tecnologia, foi agregado também ao projeto as recomendações de Jaques Delors 

(em relatório para a UNESCO) que são os Quatro Pilares da Educação. Aprender a 

ser, Aprender a Conviver, Aprender a Conhecer e Aprender a Fazer (ICE-b, 2015.8-

9).

De forma curiosa esse programa parte das mesmas premissas apontadas por 

Libâneo (2012), se apresentando como uma solução numa linguagem bastante 

sensível, apresentando uma visão de escola que atenda novos parâmetros 

qualidade educacional. Contudo, Libâneo (2012) parte das análises documentais, e 

o confrontando tais documentos e a realidade. Ainda assim, ainda não poderíamos 

afirmar ao certo do que se trata, mas os indícios apontam tratar-se de uma releitura 

dos modelos de educação, dos documentos educacionais, dos relatórios da Unesco 

pautados pela visão empresarial, sugerindo algo muito próximo da encampação 

denunciada por Giroux (2003).

“Professor esse trabalho vale 10?”

Performance é resultado gerencial ou empoderamento estético? A pergunta 

feita aqui tem um corpus para compor uma problematização, que anteceda qualquer 

tentativa de resposta, presente em todo o texto explanado até o momento, 

espalhados aqui, ali e acolá, entre o proceder dos estudantes e visão empresarial 

que postula um novo jogo. A ideia de se pensar em performances poderia tratar 

apenas das performances culturais e artísticas; das críticas e os argumentos do 

professor explicador; do movimento dos corpos no pátio da escola; da coerência dos 

atos de ouvir dos mestres, mas além de tudo abordamos performance também em 

seu lado gerencial, pois percebe-se que há uma performatividade para alcançar-se 

resultados educacionais estipulados em formatos de metas a serem cumpridas.

Vidiella (2016) nos conta que nos últimos quarenta anos temos deslocado a 

metáfora da teatralidade para outras áreas do conhecimento. Ainda segundo ela 
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esse deslocamento da performance complicam as divisões entre espetáculo e 

realidade, arte e vida, política e ficção. Pensemos nessas questões no chão da 

escola, onde, no contexto já apresentado, temos uma marcha de corpos que 

realizam suas ações, suas performances dentro e fora da sala de aula; que também 

alcançam as performances pleiteadas pelos gestores educacionais.

A vinculação do termo performance às questões de desempenho dentro das 

estruturas capitalistas já era apontada por Jean-François Lyortard. Em vários 

momentos ele utilizou o termo para expor o sentido de melhorar a produção, ou seja, 

a performance, pois “existe um novo jogo de linguagem que põe em evidência a 

ideia de verdade, que é substituída pela ideia de desempenho” (LYOTARD, 2009, p. 

83).

Essa ideia de performance como desempenho empresarial, administração e 

direção tanto em empresas multinacionais, Vidiella (2016), traz como performance 

management, que se situa dentro do marco estabelecido pelo teórico da 

performance Jon Mckenzie. Além desse, existem outros dois marcos que são a 

techno-performance e Os Estudos da Performance. Ela ainda descreve que:

No sistema organizativo-produtivo, eficiência na organização em 
termos de economia burocrática. No sistema tecnológico, efetividade 
na execução em termos de operatividade técnica; e, na produção de 
capital cultural e performances culturais, eficácia em termos de 
“justiça social”, ou na execução da performance, eficácia na 
transformação da audiência. Os três sistemas estão conectados e 
reforçam-se por meio de processos performativos de repetição e 
otimização de dados, informação, rendimento, desempenho, esforço, 
trabalho, operatividade, utilidade, flexibilidade, inovação, 
descentralização, etc. (VIDIELLA, 2016, p. 20).

Interessante ver os termos nos quais os três tipos de performances se 

encontram, pois se assemelham bastante com as qualidades almejadas para o 

jovem idealizado pelos documentos e manuais pedagógicos descritos anteriormente. 

Poderiam as novas competências apontadas nos documentos das convenções 

educacionais estabelecerem um ponto de intersecção entre os conjuntos 

performance, corpo e resultado? Tais documentos já foram pensados para serem 

performativos, performáticos e, para as administrações, desejavelmente 

performáveis?



61

Certos de que as administrações hão de pleitear os corpos para performar 

seus desempenhos, assim acredito que enquanto professor de Artes Visuais deve-

se propor que exista também outro tipo de performance, uma que vincule sua 

estética a uma performance de resistência. 

Ainda recorrendo a Vidiella (2016), as pedagogias de contato podem 

abranger. a) performance como fantasia, que visa a ruptura com um sujeito centrado 

e estável. b) Proliferações de identificações e desindentificações, com outras 

maneiras de autodenominar gerando processos de sujeição; c) Práticas perversas, 

tortas e indocentes de leitura e produção de imagens, dos textos, do cinema e da 

publicidade que trazem outras miradas do desejo; d) Desconstrução de estereótipos 

e mitos através de experimentações que contestam as divisões pares (paródia/sério, 

real/falso; etc...); e) Outras maneiras de produzir conhecimento sobre como os 

corpos particulares representam-se, materializam-se a si mesmos em sala de aula 

para promover situações de aprendizagem; f) Performance como ação política, 

agenciamento e resistência no espaço público, repensando o currículo, abrindo 

novos lugares e espaços para o saber.

Lembrando que as zonas e pedagogias de contatos remetem a uma 

modalidade de dança da década de 1970, que servia como metáfora ou metodologia 

para equilibrar forças, portanto uma pedagogia de duplos e opostos. Ainda assim um 

lugar onde se encontram as culturas, como aponta Pratt (1999, apud Vidiella, 2016).

Pensar em performances nesses termos, é relacionar a ideia de ação à 

topografias, cartografias, geografias, locais e lugares que promovam estes 

encontros. Poderiam esses encontros, serem encontros entre os corpos e as 

arquiteturas?

Pensando nesse encontro, poderíamos pensar no termo “Proxemia” que 

segundo Edward T. Hall (2005), pode se configurar de diferentes modos, podendo 

ser até uma disciplina, isso devido seu caráter de abordagem antropológico. Esse 

conceito, cunhado por ele em seu livro Dimensão Oculta, é bem-vindo para refletir o 

trabalho perante as questões do espaço e da percepção dos espaços de uma 

escola.

O conceito de proxemia de Hall (2005) também é bem-vindo para se refletir e 

pensar nas relações afetivas com os lugares, que poderia significar as próprias 

arquiteturas prediais. Pois o fator lugar na escola/campo apresentado, poderia ser o 
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fator de divisão entres dois modos de operacionalização das performances que 

envolvem a escola, a performance dos corpos para os resultados e performance dos 

corpos que tomam os espaços da escola e configuram e reconfiguram sua estética.

É importante mencionar que a própria organização pedagógica da escola é 

fator considerável dentro dessas perspectivas. Entendendo que ela dá o tempo que 

conduz os produtos das movimentações entres os corpos que circulam pelos 

corredores entre uma e outra sala, buscando se adequar à produtividade acadêmica. 

Também é essa organização que libera os mesmos corpos para, em um pequeno 

recorte de tempo, se sentirem à vontade com seus reais afetos, gozando seus 

recreios.

Neste sentido, questiona-se: a proxemia, enquanto relação corpo e espaço, 

deixa de existir na escola que cumpre a função escolarizadora?

Quanto à relação do corpo e do espaço seria possível pontuar, dessa 

maneira, duas categorias de escolas, uma em que há uma interação com o espaço e 

arquitetura, onde o corpo se liberta para performar no espaço, e outra em que o 

corpo se submete ao espaço, para a dócil disciplinarização?

Essa pesquisa tornou-se embrionária a partir de meus primeiros contatos com 

a docência, um impraegno por vias das primeiras observações do campo que 

também é escola e que poderia ser uma escola-campo. 

Algumas partes desta pesquisa se formaram com os aprofundamentos 

durante a própria pós-graduação, outras foram carregadas na gestação de minhas 

memórias, observações escritas e imagens postadas nas redes sociais da escola 

que constituem um mapa deste trajeto docente, um processo de cartografia 

construído a cada aula, passeio pelos corredores da escola e imagem/vídeo postado 

em rede, entendendo todas as imagens que mostram o produto da escola. 

As observações do campo se constituíram, confesso, através de um olhar naïf 

que foi ganhando tons e nuances a partir de reflexões promovidas por leituras feitas 

durante o próprio caminho da pesquisa. Como exemplo relevante, aponto as 

narrativas digitais aliadas ao trabalho de campo e suas relações com as produções 

de narrativas visuais, digitais e produzidas pelos sujeitos observados.

Tais conceitos tomaram forma durante o exercício da disciplina de Trabalho 

de Campo e Narrativas Digitais, ministradas pelo Professor Dr. José Ribeiro, que 
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abordou conceitos de Antropologia Visual, bem como, um trabalho de campo 

experimental para desenvolvimento de nossas próprias narrativas digitais e visuais.

Outros conceitos foram adquiridos durante a disciplina de Diálogos 

Transestéticos, ministrada pela Professora Dra. Débora Cristina Santos abordando 

os conceitos de cibercultura, bem como as produções de cunho estético, criadas e 

divulgadas a partir do ciberespaço.

Os contextos políticos e pedagógicos citados anteriormente apresentam o 

cenário deste campo que será exposto neste capítulo, e também demonstram 

algumas dessas possibilidades de observação que foram facilitadas pelo tipo de 

escola que se tem: Uma escola de Ensino Médio de tempo integral com estudantes 

que tomam seus espaços e dão vida e cor a ela.

“Professor, o que você está olhando?” 

Os caminhos metodológicos dessa pesquisa passam por uma série 

atravessamentos que se confundem a narrativa, como se elas por si fossem o 

método, mas não são. Ainda assim, a narrativa da memória docente se faz presente 

com força e acaba tecendo junto aos dados externos e documentos uma trama, um 

rizoma.

Contudo e mesmo denominando a escola de Escola-Campo, fica claro que 

essa pesquisa não adota a metodologia Etnográfica Clássica, embora ela tenha 

auxiliado a pensar algumas questões.

Esta pesquisa se aproxima da Pesquisa-ação que, nos termos de Barbier 

(2007):

[...] tem a preocupação de ser compreendido e de poder agir 
eficazmente com não-especialistas. Ele é obrigado a conhecer as 
possibilidades imaginárias das pessoas em função da própria cultura 
delas e de propor-lhes mecanismos de investigação apropriados. 
Isso demanda tempo e uma escuta sensível para o pesquisador. 
Mais tarde, quando a confiança estiver estabelecida, ele poderá se 
permitir ‘atribuir um sentido’ aos dados coletados (BARBIER, 2007, p. 
125).

A Pesquisa-Ação é uma metodologia ampla, sendo que neste sentido, optei 

por trabalhar com uma das técnicas de Observação Participante 
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Predominantemente Presencial (OPE). Dentre as técnicas de OPE encontrei as 

técnicas do banal e do cotidiano, ”trabalhando com todas as formas de escuta e 

observação não codificadas, não estruturadas” (BARBIER, 2007, p. 129).

Uma metodologia com dados não estruturados, que possa abranger a 

descrição até mesmo documentos institucionais ou pessoais. Assim, para filtro, não 

foi trabalhado com grupos, mas apenas com as descrições feitas pelo docente, sua 

escuta dos discentes, bem como a leitura e análise de documentos institucionais e 

trabalhos de estudantes, vídeos e fotografias, conforme constata Barbier (2007).

Nesse sentido, existe abertura para entender os espaços dos arredores da 

escola, os espaços da escola, sobre quais as relações dos docentes e discentes 

nesse espaço, e que reflete inicialmente sobre as imagens dos corpos que transitam 

pelos corredores, do discente uniformizado (ou não), que constituem sua própria 

performance se relacionando com os espaços. Relações construídas pelos 

estudantes nos momentos dos intervalos que indicam como os corpos alteram com 

grande carga de boniteza os pátios e os lugares, espaços e lugares da escola. 

Também abrange a possibilidade de assistir as rotinas. Um ponto importante 

quando se entende que o horário estendido da unidade escolar se mostra como fator 

de possibilidade da escola enquanto campo, um campo em que o pesquisador é 

existente no lugar. Também vale lembrar que enquanto observador-pesquisador-

professor também sou um participante dos lugares, dos momentos, dos horários e 

das atividades. Cabe aludir a ideia de permanência Malinowski que se instala de 

forma duradoura no campo de trabalho. 

Saliento que as semelhanças com o trabalho de campo são vistas, segundo 

Ribeiro (2017, p. 67), como “[...] o trabalho de campo é mais que uma técnica e mais 

que um conjunto de técnicas e que não deve ser confundido com processo 

metodológico”. O Trabalho de campo tem em sua natureza uma maior amplitude 

extrapolando uma única técnica. 

Torna-se importante também pensarmos nos objetivos do trabalho de campo 

que, ainda segundo Ribeiro (2017), contemplam a redação de notas (tanto notas de 

campo, quanto diário campo) e de uma forma mais ampla o traço da experiência que 

podem ser registradas de forma escrita, por desenhos e esquemas, imagens e sons.

A inserção do trabalho de campo nos estudos antropológicos é marcada 

também por inovações metodológicas e tecnológicas, isso pensando na situação de 
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Malinowski que introduziu o diário de campo e as tabelas sinóticas - embora o que 

seja mais relevante nesse caso tenha sido a natureza de sua imersão em campo - e 

que representa inclusive uma revolução na Antropologia, ao se colocar em atitude 

de solidão no campo, isolando-se da cultura europeia e se instalando como um 

participante da vida local, mas ainda assim observando e aprendendo sobre seu 

campo.

Desse processo desencadeado por Malinowski tem-se um construto de uma 

nova ciência. Segundo Ribeiro (2017), o trabalho de campo propõe a unificação da 

experiência pessoal com o trabalho analítico, em outras palavras, o trabalho de 

registro de informação conciliado com a elaboração teórica, tais como seus 

pressupostos implícitos, que aludem a mente e a emoção como instrumentos para 

se conhecer uma cultura; entender a cultura vivendo-a, se contrapondo ao 

observador científico, que de nada participa; e a tomada da cultura de forma 

holística, não isolando condutas.

Essas informações valem a este trabalho, pois neste sentido os primeiros 

dados construídos em campo são frutos de uma experiência de imersão enquanto 

docente que participa da rotina de uma unidade escolar e que transforma o olhar em 

linguagem, tornando-se valer a consideração de que este processo:

[...] não se trata apenas de transcrever, mas de articular, de construir 
relações entre o que é olhado e o que olha, o ouvido que ouve, a 
boca que pronuncia nomes, palavras, a mão que escreve, que 
selecciona, em síntese, trata-se de um complexo exercício de 
linguagem. É esta realidade social apreendida a partir do “ver” e 
tornada linguagem inscrita numa rede de intertextualidade que 
mantém uma relação necessária com o já visto e o já escrito, que 
constitui a descrição etnográfica (RIBEIRO, 2017, p. 243).

Por essas características, não se descarta a idéia de que o olhar etnográfico 

acompanha as minhas observações e escrita sobre este campo que acaba se 

tornando um eixo, assim como os Eixos Poéticos (E.P.), que flexibillizam a dureza da 

natureza antropológica da metodologia.

Dessa forma permite configurar as falas coletadas durante a docência, na 

escola, como importantes pontos de partidas, um motor de partida, para busca de 

reflexão e entendimento das obscuridades que nos trazem estas questões e que por 

vezes são ignoradas. Poderia novamente citar a pergunta “- Professor, o quê que 
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você quer que eu faça?”, que carrega em si a ausência da emancipação do ato e 

refletir sobre si, sobre a existência e sobre o mundo que o rodeia (realidades).

Este eixo etnográfico permite transcrição do olhar docente para o etnográfico 

é a construção do saber, enquanto descrição, mesmo embora se aponte que 

nenhum saber é a simples cópia da realidade. Enquanto instrumento, tal processo 

auxilia o etnógrafo na migração de um olhar naïf para o de quem se insere 

plenamente na realidade do campo, para um olhar de problematização, 

sistematização e aprofundamento, mediante análise dos dados construídos em 

campo.

Aplica-se o termo naïf ao primeiro olhar, pois afinal, o que são as observações 

do docente em seu campo, se tais não se encaixam nos moldes acadêmicos, não 

trazem uma carga de sistematização, mas tampouco pertence ao universo do senso 

comum ou da escrita documental burocrática?

Mesmo esse olhar, à priori, ingênuo do campo se dê no sentido da descrição 

de um local aparentemente conhecido. Em primeiro plano encontra-se uma 

descrição do funcionamento da escola e observações de seu entorno, que surgem 

neste trabalho como notas de campo, que geraram as inquietações para o processo 

de escrita.

Neste sentido faz-se necessário ressaltar que o exercício da descrição, pelo 

docente de seu ambiente de trabalho, também é um exercício de estranhamento e 

de (res)significação dos acontecimentos aos quais já se mantinha alheio ou mesmo 

anestesiado. É também, portanto, um ato estético.

Desse ponto em diante apresenta-se as descrições do campo, inicialmente 

buscando o rigor do trabalho de campo, que deflagra a partir da observação docente 

das relações performáticas do corpo com o lugar e o espaço a necessidade desse 

olhar não se endurecer pelo excesso de objetividade, deixando fluir o que Barbier 

(2007) chama de “confrontação da expressão simbólica”, as tensões entre as bases 

somáticas e as biológicas, o pertencimento o existir naquele lugar.

A escola desse trabalho de campo, em Aparecida de Goiânia, atende 

estudantes em uma faixa de idade entre 14 e 17 anos. A escola abre de segunda à 

sexta-feira, com horário de funcionamento de 7.30h às 17.00h, tendo ao longo do 

dia, nove aulas que contemplam o currículo básico e programações do que é 

chamado de núcleo diversificado com aulas eletivas, clubes juvenis, aulas de 
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preparação para processos vestibulares (ali denominadas de pós-médio), aulas de 

laboratórios de ciências da natureza e aulas de estudo orientado.

Não se observa na grade distinção das atividades entre manhã e tarde. São 

feitas de maneira a se formar uma mescla entre o currículo básico comum do estado 

e esse diversificado, em outras palavras, não existe um horário fixado para 

disciplinas eletivas e um horário para as disciplinas obrigatórias do currículo. No 

entorno da escola não há nenhum centro cultural formal, mas existe uma feira de 

variedades que vende artesanatos. A feira acontece aos domingos, entre 6.00h e 

13.30h, em uma das ruas de acesso ao portão principal da escola. Também existe 

um centro universitário (privado) nas proximidades. 

Das observações descrevo:

A escola ocupa mais de dois terços da quadra em que se instala, possuindo 

entrada e saída para três ruas diferentes, porém uma entrada está desativada, uma 

é para estudantes e a outra para fornecedores. O sinal para mudança é acionado a 

cada cinquenta minutos. Com um intervalo de vinte minutos pela manhã, às 9.10h e 

outro à tarde, às 15.00h. Entre os dois intervalos existe o horário de almoço situado 

entre 12.00h e 13.20h.

Embora o campo seja toda a escola e seu entorno, é também a observação 

das ações que acontecem nele, a sua “liturgia”. O primeiro cenário dado de forma 

tão descritiva, se dissociado das ações promovidas pelos corpos que transitam pelos 

espaços da escola, é apenas o cronograma da rotina escolar, nada mais. Mas o que 

enche a escola de cor e vida são os corpos que ali realizam suas performances.

Como já foi dado, entre 12.00h e 13.20h é o horário de almoço dos 

estudantes. Nesse horário após utilizarem o refeitório, as dependências da escola se 

tornam lugares de liberdade do corpo. Observei que determinados sujeitos deitavam, 

outros procuravam ler, outros tocavam violão – uma pluralidade musical - o Rock e o 

Sertanejo convivendo. Observei que alguns, preferem apenas conversar em uma 

roda, ou fazer as atividades escolares, além de outros que “transgridem” dançando 

ao som de Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Annita.

Em sala de aula percebi uma ocultação destas identidades tão fluídas nos 

pátios da escola. O estudante que ouve funk, arrocha, o pop internacional, e por 

consequência consome as imagens produzidas pela indústria cultural é o mesmo 

que deixa invisível em seus trabalhos escolares tais influências, afinal, trabalhamos 
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com História da Arte nesta faixa etária. Todavia, diante disto, questiono a ocultação 

da identidade e se suas performances pessoais contribuem para resultados das 

performances da escola, performances do desempenho escolar.

Tais estudantes ficam em aula durante 8 horas diárias, de segunda a sexta-

feira. O corpo é considerado nesse período, apenas enquanto matéria para 

disciplinarização, corpos de dóceis disciplina, como se nesse ínterim, nas cadeiras, 

houvesse apenas “espectros” de pessoas sem suas verdadeiras materialidades. 

Cadeiras que por sinal são desconfortáveis e servem para compor uma das regras: 

os estudantes devem permanecer sentados quando estiverem em sala de aula, ou 

seja, durante nove aulas por dia. Percebi que no recorte dessas primeiras 

observações entre 2013 e 2016, havia professores que procuram contornar as 

regras e propor alternativas, assim como há professores que preferem, 

dolorosamente, cumprir as regras.

Quanto à relação do corpo e do espaço pontuo aqui, dessa maneira, duas 

categorias de escola. Uma em que há uma interação com o espaço e arquitetura, 

onde o corpo se liberta para performar no espaço; Outra, das constatações 

foucaultianas, onde o corpo se submete ao espaço, para a dócil disciplinarizacão, 

onde se tem a impressão de que a sala de aula é confinamento e a cadeira algema.

Pontuo aqui que não proporia ingenuamente uma escola sem uma 

organização pedagógica. A crítica se estabelece diante da importância que as ações 

que anulam o corpo recebem. Essas posturas são transmitidas por meio de uma 

cultura organizacional, reforçadas pelo um insaciável desejo de ordem, mas alcance-

se antes disso o enrijecimento do estudante.

Na disciplina de Artes Visuais, por exemplo, notei que os estudantes 

assimilavam uma postura rígida quanto aos conteúdos de História da Arte. Segundo 

minha percepção, um desdobramento da ideia de que o saber escolar deve ser um 

objeto a ser estudado com atenção para datas, para nomes, para saber quem fez o 

quê, onde e o que isso mudou na história universal e refletindo pouco sobre o que 

isto afeta em seus cotidianos (e se isso afeta seus cotidianos).

Nesse contexto, proponho o trabalho docente como um trabalho de campo 

que forneça dados que possibilitem refletir, a partir da própria realidade, sobre o 

universo micro onde a escola se situa, e que dentro desse campo, mesmo recortado, 

existam descrições, diferenciações e categorizações a se propor. Assim também a 
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escrita etnográfica pode ser o primeiro passo enquanto meio. Um meio que não 

descarte aspectos de criatividade entendendo que isso não comprometa a ideia de 

rigor. 

Aludo, dessa forma, o contexto da escrita etnográfica de James Clifford 

(2002), que questiona a dureza de uma única voz na descrição etnográfica, e que o 

som que quebra o silêncio da oficina o etnógrafo é heteroglota (CLIFFORD, 2002).  

Faço alusão também ao que fora mencionado antes, sobre as características do 

incomensurável proposto por Lyotard, aquilo que só se exprime por sensações e 

sentimentos, e complemento, também pela memória.

Sendo necessária a compreensão de que, segundo Efland; Freedman; Sthur 

(2003), existem quatro conceitos chaves do iluminismo que chegaram a se tornar 

mecanismos da educação; 1- Acreditar no axioma da verdade neutra da filosofia, 

que deveria se mostrar objetiva e contra a falsidade; 2 - Uma concepção de tempo e 

espaço pautados pela história e geografia; 3 - A relação do indivíduo com a 

sociedade pelo conceito de identidade embasado na ideia de singularidade do 

sujeito e; 4 - A concepção de saúde psicológica incluso no discurso educacional 

pelos idos dos anos de 1920.

Como se percebe as mudanças que pedem a reestruturação de paradigmas 

educacionais vem das primeiras décadas do século XX. Ao confrontar a realidade 

observada e estas considerações, resta o seguinte questionamento: Poderia a 

escola atual promover ações que retornem para o modelo no qual ela não 

funcionou? Quais as dificuldades em arriscar novos caminhos?

Ao se questionar sobre as potenciais ações da escola, o faço pensando e 

ponderando os objetivos que orientam o que poderão contemplar novos documentos 

educacionais. Pensemos, por exemplo, no enxugamento da área de humanas na 

escola. As disciplinas de Filosofia e Sociologia são constantemente questionadas 

sobre sua necessidade no currículo. Na área de Linguagens tem as disciplinas de 

Artes, sendo estancada e minimizada a cada novo documento. 

Essas disciplinas já se mostraram necessárias e contribuíram com a 

educação pública nos últimos anos, retirá-la ou deixá-las constantemente na 

discussão de permanência na escola é um exemplo do modelo antigo que não deu 

certo e para qual poderemos retornar.
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Outra questão é: - Porventura, multivocalidade das narrativas visuais e digitais 

não é em si um caminho a se tentar, uma construção de um lugar plural desde sua 

construção até sua exposição nas redes sociais?

Nesse sentido, fica claro que inclusive a direção da narrativa não fica em 

poder do professor observador. Quando o produtor das imagens não é o 

pesquisador ele não domina a narrativa nem o curso, embora possa coletar o que 

lhe seja recorte enquanto tema da pesquisa. 

Segundo Ribeiro (2005), as tecnologias potencializam as práticas tradicionais 

da pesquisa em Antropologia, sendo ainda que o vídeo pode abrir brechas no 

terreno conservador das instituições. A Antropologia Visual, hoje, abarca alguns 

conceitos que parecem estar nessa mão da via, principalmente ao se pensar nas 

pesquisas de trabalho colaborativo, trabalho participativo, ambas envolvendo a 

abrangência das vozes de uma pesquisa.

A abordagem do trabalho Docente como um Trabalho de Campo, portanto 

etnográfico, foi primordial para uma reavaliação das reflexões do contexto da Escola, 

do cotidiano dos estudantes. Desde as observações do interior e dos arredores da 

escola, que, nessa investigação, é onde mora a maior parte deles. Esse tipo de 

etnografia é o que possibilita a proposição de diálogos inteligíveis entre docente e 

discente. 

É também um árduo exercício de estar dentro, participar, mas por vezes, há a 

necessidade e romper com o olhar ingênuo que romantiza os processos do 

professor na escola. 

A figura clássica do antropólogo por muito tempo teceu a romântica memória 

desse suporte de distanciamento através da icônica oficina etnográfica. A cerca 

disso e diante da imagem do frontispício da obra de Lafitau (livro Moeurs dês 

Sauvages Américains) escreveu James Clifford (2002, p. 22) que “[...] o silêncio da 

oficina etnográfica foi quebrado por outras vozes heteroglotas e pelos ruídos de 

outras penas”.

Da mesma forma, na escola é instaurado a quebra dos silêncios no monólogo 

que praticava o professor e existe um lugar não apenas de fala, mas também de 

fazer para o estudante. Existe um ruído em sua produção e ela ecoa pelos espaços 

da escola.
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O caminho que o trabalho de campo aponta torna-se parte da metodologia 

que intervém no campo. Nos termos da Pesquisa-Ação, entendendo a atuação 

docente como uma prática que pode integrá-la e incorporar também aspectos da 

Artografia, o que culmina no direcionamento das ações mediante reflexão sobre as 

observações.

Como foi exposto, existe uma pergunta muito comum quando se dá ao 

estudante um lugar de fala. Sim, aquela pergunta: "Professor, o quê que você quer 

que eu faça?" que sugere a falta de voz que se tem dentro das propostas 

conduzidas em sala de aula, não apenas na disciplina de Artes Visuais, mas 

arriscaria sugerir que é mais amplo, ou seja em todas as disciplinas do currículo.

É uma pergunta que parece simples, mas que não tem possibilidade de ser 

simplesmente respondida. Em meu contexto de sala de aula, por perceber a 

necessidade de um direcionamento e até para encorajar a ação do estudante 

respondi muitas vezes. “Quero que faça o que você quer e goste de fazer.” Resposta 

essa que não era dada por séria. 

Questiono: seria esse outro reflexo do condicionamento, do enrijecimento 

escolar uma vez que aquilo que o estudante gosta parece não caber dentro da sala 

de aula, nos conteúdos nem de Artes Visuais, nem de nenhuma outra disciplina?

Ao propor os Eixos Poéticos levei em consideração o paradoxo da escola. O 

que enche de vida a escola não pertence a ela. O som que embala os estudantes, o 

som que dá a vida e o movimento aos corpos não é da escola e, por vezes, nem é 

bem-vindo nela, estava ali num ato jocoso de algum estudante, num ato que parece 

transgredir a calmaria e a docilidade disciplinar, portanto, um ato de resistência. Aqui 

me valho de questionamentos suscitados durante as orientações sobre esta 

pesquisa ao refletir sobre o pensamento equivocado que frequentemente assombra 

a escola. Porventura, a escola lida apenas com o erudito? Os saberes eruditos e 

acadêmicos são a mesma coisa?

Parece um falso problema bergsoniano, um equívoco tanto na natureza dos 

conceitos, quanto em sua aplicação. O que se quer por erudito na escola não seria o 

que nasce do popular como a música popular brasileira (MPB), a música folclórica e 

a música sertaneja (de raiz)?

Shusterman (1998) faz uma defesa desta outra arte popular, em um cenário já 

dicotomizado pelo erudito acerca da inautenticidade da arte popular e a forma como 



72

eles a depreciam. Ele continua exemplificando que os autores eruditos contemplam 

a arte popular em sua crítica, mas pautando por evitar a confusão simplista que 

existe entre atividade legítima e pensamento sério, entre “qualquer esforço” e 

“esforço mental” do intelecto (SHUSTERMAN, 1998, p. 118).

Percebi que para os estudantes já existe um caminho pronto a seguir e ele é 

como um sacrifício: a aceitação e perpetuação de ideias sobre o corpo, o que ele 

carrega e o que é carregado nele, além da dicotomia sempre presente de que a 

cabeça é nobre, representa o intelecto, o corpo impuro, representa o pecado. 

Pensamentos internalizados por nossa cultura ocidental que tentou/tenta ainda 

separar o intelecto do prazer.

A fotografia e o vídeo surgem durante a construção desse caminho didático-

metodológico, baseado e encaminhado por uma visão etnográfica que os apontam 

como caminhos como mais viáveis e aceitos pelos estudantes em detrimento à 

produção tradicional mais comum na escola. Outro aspecto foi o de entender que 

essa era uma geração diferente e que as relações com a imagem se davam de 

forma mais fluída. A lida deles com uma caixa de imagens pré-programadas estava 

além de apenas produzi-las. Esta caixa de produzir imagens técnicas era também 

um mini laboratório de mídia, os celulares que além de tudo isso os conectam a 

espaços cibernéticos.

Começou a produção de imagens nas aulas de artes visuais, utilizando 

fotografia, vídeo, algumas poucas manifestações de desenho, colagem e pintura que 

não foram rechaçadas. Logo, a sala de aula não suportava o novo formato de aulas 

proposta.

As produções dos estudantes foram expandidas em três ou quatro locais no 

interior da escola, variando entre pátio, auditório, refeitório, quadra de esporte. Esse 

é o ponto de atenção que instiga novamente uma nova possibilidade para a 

proxemia. Seria possível pensar a relação entre as performatividades do corpo e 

como elas (re)constroem a imagem dos espaço, através deste deslocamento?

Também aqui temos indícios de caminhos sobre a multivocalidade do trabalho 

docente. A produção de narrativas digitais feitas pelos próprios estudantes não 

poderia se tornar lugar de fala e integrar parte do diário de campo do etnógrafo?

Percebi, portanto, um trabalho de narrativas digitais integrado ao trabalho de 

campo, que produzidas pelos estudantes, na qualidade de colaboradores, tem em 
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suas produções o objeto para o olhar reflexivo do docente-pesquisador. Assim, pude 

estabelecer uma conexão teórica com as narrativas multissituadas, sobre os 

aspectos da multivocalidade, com traços dos modelos de etnografia mais atuais e de 

pesquisa colaborativa.

Sabendo que as tecnologias humanas são cumulativas, e embora desde 

meados da década de 1960, passamos a utilizar imagens em movimento nos 

trabalhos de campo, fala-se agora nesta captação através de recursos em formatos 

digitais e de potente veiculação através das redes sociais da internet. 

Essas observações, à luz de uma revisitação das produções de vídeos dos 

estudantes, me contemplaram o entendimento de que as narrativas digitais se 

potencializam na medida em que os modos de captação e produção de imagens 

digitais se tornam acessíveis. As narrativas digitais dos estudantes são importantes 

para entender as relações deles com o espaço, um trabalho não direcionado ou 

assistido por alguém de fora, mas uma forma de fazer própria deles, mostrando 

outras possibilidades de habitar a escola.

“Essa foto ficou boa! Vou pôr no insta!”

Percebendo a importância de lançar um olhar sobre a escola pensando que 

os produtos dela, enquanto performance, existem primeiramente na escola física, e 

são projetadas também no universo da cibercultura. A escola existe além do espaço 

físico, sua materialidade e seus átomos também existem em linguagem 

computacional binária, em enredos que deslocam os acontecimentos dela para 

linguagem de vídeo (vídeos institucionais e curtas metragens) e fotografia (selfies, 

fotografias institucionais e de eventos) que são postadas nas redes sociais, ou que 

são veiculadas nos grupos de mensagens, como o whatsapp. A escola de antes 

caminha para tornar-se uma ciberescola, onde as metodologias são 

tecnologicamente atingidas por novidades digitais. 

Por cibercultura, segundo Lévy (1999), a matéria considera suas tecnologias 

e modos portadores de benesses, mas também de problemas. E esse conceito 

amarra-se ao do ciberespaço, como sendo desenvolvidos simultaneamente.  Nesse 

sentido, ele situa a cibercultura “como uma das três bombas do século XX citadas 
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por Einstein, ou como a leitura que ele traz de Roy Ascott, o segundo dilúvio” (LÉVY, 

1999, p. 13).  

O autor, ao se considerar otimista referente ao fenômeno da internet e ao 

fenômeno do ciberespaço, deixa claro que não é ingênuo de pensar que somente há 

pontos positivos neles, mas que aquele era um momento de se manter aberto, 

[...] pois a verdadeira questão não é ser contra ou a favor, mas sim 
reconhecer as mudanças qualitativas da economia dos símbolos, o 
ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de 
comunicação para a vida social e cultura (LÉVY, 1999, p. 12).  

Era previsível que se poderia pensar um mundo virtual nesse sentido, não 

necessita ser aquele construído como nos jogos de realidade virtual. A Word Wide 

Web (WWW) se mostra como um destes mundos virtuais como potencial para e 

desenvolvimento da inteligência coletiva (LÉVY, 1999, p. 145), de um universal que 

não seja totalizante.  

Tais questões previstas e refletidas por Lévy (1999) passaram de “profecias” 

ao palpável desde então. As mudanças também no cenário escolar além de terem 

ocorrido dentro da expectativa positiva da questão, vendo no acesso à comunicação 

em rede como positivo, foi considerada como uma das saídas para melhoria da 

educação pública. 

O Censo Escolar de Goiás, em 2005, aponta que Goiás já possuía 888 

escolas com acesso à internet, sendo que em 2016, o Censo Escolar já 

contabilizava número de 1.002 escolas, o que representa 97 % das escolas com 

acesso à internet no quadro mais recente. Focando estes números, do Censo de 

2016, para a cidade de Aparecida de Goiânia, temos 199 escolas com acesso à 

internet, 94 % das escolas do Município. Segundo Biondi (2007), o grande salto na 

utilização de computadores pode ser notada entre os anos de 1999 e 2003 onde, 

respectivamente, passamos de 1,4% para 32,5 %, um tímido começo, mas que já 

começa a cumprir as previsões que Pierry Lévy fez em 1998, e alguns anos depois, 

em entrevista ao programa Roda Viva, em janeiro de 2001, sobre questões 

relacionadas ao acesso à internet aos menos favorecidos e sobre a cibercultura. 

Durante a entrevista, Lévy foi questionado, pelo sociólogo Teixeira Coelho, 

sobre sua previsão uma vez que a realidade do Brasil para tal seria ainda muito 

distante em termos do desenvolvimento, pois não havia espaço para a diversidade, 
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um vez que, conforme dados da Xérox (citado por Teixeira Coelho) , 56% das 

conexões no Brasil pertenciam a 1% dos sites ativos, e ainda possuíamos uma 

grande desigualdade socioeconômica. Lévy expôs razões coesas sobre as más 

interpretações dessas estatísticas, começando pelo fato do levantamento não 

considerar os sites de motores de busca, também não se considerou a possibilidade 

de acesso através de organizações comunitárias, que podemos hoje conceber como 

as lan-houses, por exemplo. 

Conforme aponta Bionde (2007), o impacto do acesso à internet na escola foi 

expressivo dentro das escolas neste período de quatro anos, enquanto que a 

presença do laboratório de informática teve uma relação negativa, o que indica uma 

relação de manuseio e capacitação que ainda não era adequada naquela época. 

Outro indicador que evidencia a ciborguização da escola são investimentos 

em equipamentos de multimídia ou acessórios metodológicos. Mas esse indicador é 

irregular, pois cada gestor escolar estabelece as prioridades de aquisição. Assim, 

existem escolas com um projetor (datashow), ou uma lousa digital, tanto podem 

existir escolas com 10 projetores, 8 televisores de tecnologia de LED, ou mais. Este 

fator também pode variar de acordo com o porte da escola, que está ligado ao valor 

da verba recebida pela instituição. 

Escolas inscritas em programas, como o Programa Ensino Médio Inovador 

(PROEMI), instituído pela Portaria nº 971 de outubro de 2009, artigo segundo, visam 

dentre outras categorias, a utilização de novas tecnologias com o objetivo de formar 

um Ensino Médio capaz de articular, dentro dos conteúdos do currículo, as 

formações geral, científica, tecnológica e cultural com conhecimentos técnico-

experimentais. 

O conceito do que estou chamando de escola-ciborgue e estudante-ciborgue 

passou a ser considerado durante o ano de 2017, através de reflexões nas aulas da 

disciplina de Diálogos Transestéticos e Cibercultura, ministrada pela professora Dra. 

Débora Cristina e ampliadas pensando sobre quem são esses estudantes. 

Tornaram-se possíveis por meio da memória docente, à luz de leituras como as de 

Lévy (1999) e Lemos (2004, 2015) e expandidas nas de rodas de conversas, 

apresentação de seminários e trocas de experiência nas conversas durante o 

momento do café promovido durante a disciplina.
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Na escola são evidentes os indícios da ciborguização dos estudantes e seus 

aparelhos e tecnologias que se acoplam ao corpo, por vezes de forma permanente, 

ou de forma transitória e temporária o que o torna autônomo em relação à estrutura 

da escola.  Nessa perspectiva, existe um movimento intenso dos estudantes que 

usam seus dispositivos móveis para imersão ou mesmo para ganhar tempo dentro 

das atividades escolares.  

Cabe salientar que essa alusão, da escola-ciborgue, surge das leituras de 

André Lemos. Para Lemos (2004) a cidade-ciborgue pode ser situada na transição 

da cidade-máquina, economia industrial, pela economia pós-fordista, gestada na era 

da informação, e acrescenta que não existe um desaparecimento da cidade física, 

de aço e concreto, mas uma junção da cidade dos espaços físicos e espaços 

eletrônicos. 

Também presente no conceito de escola-ciborgue está a ideia do espaço de 

fluxo, de Castell, em que atividades múltiplas ocorrem simultaneiamente, assim o 

Espaço de Fluxo é a organização material de tempo-compartilhado de práticas 

sociais que funcionam por fluxos (CASTEL apud LEMOS, 2015). 

A esse aspecto Santaella (2016) denominou de espaços intersticiais com 

passagens instantâneas entre o virtual e o presencial, em que se pode viver on e 

offline simultaneamente.

Aproprio-me das características da cidade-ciborgue para pensar as relações 

com a escola, um exercício relacional e de analogias para enfatizar alguns atributos 

que correspondem às formas com que os corpos dos estudantes transitam pelos 

lugares da escola ou encontram-se cada vez mais conectados, seja por canais 

fechados de televisão (CFT), seja pela internet ou pelos próprios dispositivos de 

comunicação individual do estudante.  

O estudante-ciborgue é também uma apropriação de Lemos e propõe a 

profusão de “[...] equipamentos baseados no princípio da informação, da 

comunicação e da miniaturização nos revela, em todos os momentos da vida 

cotidiana, a tecnologia onipresente, chegando a colonizar nossos corpos” (LEMOS 

2015, p. 166). 

Essa relação de corpos colonizados pela tecnologia é a condição que insere 

os corpos na categoria ciborgue. Esta condição também faz com que estes corpos 
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sejam transmissores de informação por tecnologias dialogando entre o orgânico e o 

eletrônico da cibercultura. 

Existe relevância nas intervenções desses aspectos de ciborguização nas 

performances dos corpos dos estudantes habitantes da escola-ciborgue que 

pretendo mencionar a seguir, relacionando algumas problemáticas presentes no dia 

a dia escolar. 

Ao se abordar o corpo do estudante como central na ciborguização é 

necessário pensar onde está o corpo na performance. Conforme Vidiella (2016), a 

performance constitui-se como prática e como metodologia interpretativa que 

permite analisar a maioria dos sucessos e das condutas diárias como tal.  

Apresentado esse alcance mais amplo, vê-se que está instaurada em uma era pós-

fordista, com caráter burocrático, enxergando a escola como lócus, sendo a 

performance a grande substituta da disciplina dos séculos XVIII e XIX. A educação 

nesse sentido está muito próxima a economia, em que a mão de obra é formada por 

profissionais disciplinados e dóceis ao sistema, que internalizam tal disciplina dócil, 

numa cultura do desempenho e da competência.  

Em Vidiella (2016) vemos novamente uma breve referência à escola como 

uma escola ciborgue. Uma instituição que opera por processos performativos de 

uma máquina de dar aulas (lecturemachine). 

Nota-se frequentemente que os estudantes apresentam uma tendência de 

não realizarem mais seus registros por meio de grafia (escrita), mas por fotografia 

(imagem) por meio de seus dispositivos inseparáveis, os telefones celulares móveis. 

O gesto de fotografar um objeto pela câmera principal, a que fica atrás do 

celular, faz o corpo construir uma performance diferente daquela para se fazer uma 

selfie . O gestual do corpo “fala” o que se está sendo realizado: utilizar uma extensão 

do olho e da memória.  O que se fotografa não é o “eu” (o narciso), não há uma 

pose, nem uma ênfase na expressão do rosto, a mão posiciona o celular, que agora 

é uma extensão do olho e da memória, um tanto para baixo, um tanto para cima, 

observa-se o recorte, ajusta-se o foco ou espera-se que o dispositivo o faça, 

captura-se a imagem, às vezes apenas pelo toque no centro da tela sem apertar 

nenhum botão. Abre-se o ficheiro, olha-se a imagem, verifica-se se há qualidade, se 

incluiu todas as partes do recorte, se o equipamento não traiu seus olhos. Caso não 
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seja satisfatório, repete-se a performance, mas toda ela dura poucos segundos, às 

vezes três ou quatro. 

Sendo essa uma das performances dos estudantes-ciborgue, possível através 

de seus dispositivos móveis. Mas como em todo aspecto de mudança, seja no 

episódio da instituição do cinema, do fenômeno da internet, existem seus 

refutadores. 

Em Goiás criou-se a lei nº 16.993, de 10 de maio de 2010 para proibir a 

utilização do celular em sala de aula, uma lei de dois artigos e um parágrafo, 

bastante objetiva e delegante, pois deixa que a escola crie formas de punir os que 

descumprem tal lei. O que se percebe é que neste sentido a atuação da escola é, 

quando muito, confiscar temporariamente o objeto, pois existe uma legislação 

capitalista que legisla sobre a coisa privada. Ainda assim, chamaria essa punição de 

mutilação ciborgue. 

Questiona-se sobre a presença do celular em sala de aula, sobre como ele 

pode ser prejudicial à atenção aos estudos, mas ele tem sido extensão dos 

estudantes que tem o potencial de denunciar, ou denegrir gratuitamente a instituição 

escola, parece que como já percebia Lévy, tem um lado bom e um lado que carece 

de atenção por ser destrutivo. Por questão política, existe uma probabilidade alta de 

se inverterem os quadros, afinal, para qual causa o estudante-ciborgue tem 

performado? 

Uma performance do estudante-ciborgue pode ser um ato de simples-rebeldia 

ou ato de resistência?  Nos episódios das ações secundaristas dos movimentos de 

ocupação grande parte dos vídeos foi feito a partir do próprio celular. O 

Desneuralizador Brasil, em seu canal no site de vídeos Youtube, traz o vídeo 

intitulado “Policial militar bate em estudantes da ocupação do Colégio Cecília 

Meireles” (2015) que começa com uma cena simbólica das ocupações 

secundaristas, registrada através do celular de um dos estudantes.  

No momento em que um policial perguntou se estava sendo filmado, se 

identificou, com nome e número da viatura, mandou descer do muro, abriu a porta 

do automóvel da corporação (com número diferente da que ele informou) e pegou 

seu cassetete. As gravações que os estudantes divulgaram pararam aí, uma vez que 

desceram do muro, e o desfecho é o relato de dois estudantes sobre o ocorrido. 
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Parece que aqui temos um ato de resistência, possível graças ao processo de 

ciborguização que coloniza o corpo, provando que:

Nesse tipo de cultura, o sentido de pertencimento é animado pelo 
compartilhamento de alvos comuns em um cenário de convivência 
humana que já não aceita discursos de tom puramente persuasivo, 
exigente, excludente, impositivo, autoritário, pois não é preciso mais 
que um celular para que alguém se converta em produtor de 
informação e com capacidade de mobilização dentro e fora das redes 
[...] (VIDIELLA 2016, p. 51).

Ainda pensando na performance do estudante-ciborgue, cabe menção à 

produção deles no cotidiano das atividades institucionais quando publicaram no 

canal no Youtube que a escola  possui, uma versão em vídeo da música “Admirável 

Chip Novo”, da cantora Pitty, em que se deslocam o sentido da palavra sistema para 

o sentido da cibercultura. O vídeo utiliza-se da performance dos estudantes em que, 

via efeitos especiais, são ciborguizados, mostrando a luta dos estudantes contra o 

sistema, entre as cenas, eles utilizam as próprias redes sociais, postando palavras 

de ordem e de revolução. 

Como alerta Santaella (2016, p. 49), “[...] são poucos os que reconhecem a 

influência das redes digitais na sua função de estopim e retroalimentação dos 

eventos presenciais”. Para exemplificar essa crítica/denúncia a autora aponta 

pensamentos de autores como David Harvey. Ela também pontua que os 

comportamentos adquiridos nas redes são transferidos para o mundo real, e vê 

nesse aspecto “[...] o entendimento da força vulcânica desse ativismo que une rede 

e rua” (SANTAELLA, 2016, p. 53).  

As extensões do corpo (celular, tablets, gadgests e aplicativos) - além de 

atuar como uma memória secundária - criam possibilidades de alteração dessa 

memória, corrigir/atribuir imperfeições, podendo fazer uma bricolagem digital, 

adicionar texto, criar um foco, embaçar uma área periférica. É possível inclusive 

deslocar uma memória de um contexto político, ou moral, para o do humor. 

Nesse momento de criação há um corpo aparentemente em repouso, mas 

olhando atenciosamente verificamos olhos em movimento de zigue e zague, 

polegares que se movem ligeiramente, sorrisos de canto de boca, um arquear de 

sobrancelhas e até mesmo uma lágrima que brota silenciosa. O estudante-ciborgue 

possui na palma de sua mão um laboratório de mídia com inúmeras possibilidades 
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que podem ser elaboradas ao seu bel prazer. Para acessar o celular nesse formato 

seu corpo desenvolve outra performance em escalas e movimentos diferentes das 

performances da memória e do narciso. 

Esse recorte sobre os aspectos da montagem de uma escola munida de 

dispositivos tecnológicos à procura pela aula diferenciada, com uso da imagem 

propagadas por meios multimídia é a mesma da ciborguização na performance dos 

estudantes que desdobra-se sobre uma nova forma de se transitar pela escola. 

Também uma nova forma de tapear as burocracias impostas pela instituição escola, 

ou por vezes, de denunciar que o ultrapassado modelo de transmissão de 

conhecimento, em sentido unilateral e de forma ainda tradicional, além de expirado 

já não é assimilado. 

As formas autoritárias passam a ser questionadas, passam de denunciantes a 

denunciadas onde as minorias encontraram uma voz com efeitos cibernéticos, que 

percorre caminhos do grande rizoma que se tornou a rede. Elas ecoam a cada nova 

postagem, com alcances sem possibilidade de retorno. 

Existem grandes inconvenientes acerca da utilização das redes, e nem é a 

intenção fazer um cego elogio a tudo que a rede (re)produz e oferece, mas um 

exercício de reflexão sobre como o corpo e a performance no ambiente escolar 

estão sendo deslocados e alterados, como as paredes das salas de aula precisam 

ser repensadas enquanto limitadoras do processo de aprendizagem. Assim, a 

escola-ciborgue é uma escola estrutural e tecnologicamente alterada que contém um 

duplo de realidade, que ocorre simultaneamente, uma na realidade material e outra 

no ciberespaço que ainda sofrem com as resistências do processo. Os estudantes-

ciborgues são agentes que atuam no jogo deste duplo, com novas formas 

performáticas do corpo através das extensões que os colonizam. 
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“PROFESSOR, ISSO DAÍ É HISTÓRIA, NÃO É ARTE!”

O título acima merece uma menção especial, pois se trata daquilo que é 

comum de se observar no decorrer do exercício docente entre o estudante que se 

aproxima da arte pelo viés do Currículo. Em Goiás, como já falado anteriormente e 

apresentado um histórico, o currículo tem como espinha dorsal no Ensino Médio, a 

matéria de História da Arte.

O estudante que chega ainda com referenciais das disciplinas das Artes com 

vista ao caráter prático sofre um choque com a mesma disciplina no âmbito 

secundarista, e questiona sobre as similaridades que a disciplina tem com História 

nos primeiros anos, com Literatura entre o segundo ano e durante todo o terceiro 

ano.

A ideia que tenho é que, ainda, o currículo fragmentado por saberes 

especializados potencializa essa percepção do estudante de que cada coisa deve 

ficar dentro de seus respectivos lugares. Parece haver um lugar para Matemática, 

um lugar para Literatura, um lugar para História e, na melhor das hipóteses, um 

lugar para as Artes Visuais.

Não seria possível notar que as Artes atravessam as demais? Parece haver 

uma contradição entre o nível tecnológico e o tipo de sujeito adolescente que vive 

uma vida fragmentada entre o virtual e o real (on e offline), mas que encontram 

dificuldade para ver a Arte sendo utilizada como conteúdo nas demais disciplinas do 

currículo. Utiliza-se a tecnologia, têm-se vidas simultâneas, a Arte também tem vida 

simultânea atravessando o currículo, mas ainda assim carecendo de cada vez mais 

espaço.

Essa manifestação dos estudantes apenas reforça o entendimento que a Arte 

presente no currículo através de outras disciplinas e não tendo um espaço seu, se 

dissipa em meio à profusão conteúdista. O que causa a confusão na cabeça de 

nossos estudantes? Seria a História da Arte ou o tipo de História da Arte que lhes é 

ministrada?

Ao se pensar na ideia do estudante que vive on e offline, como descrito por 

Santaella (2016), no espaço de uma escola em que se permanece nela um dia 

inteiro, parece que a pergunta “Professor, o quê que você quer que eu faça?” não 

cabe no dinamismo dos acontecimentos, com alunos tecnologicamente engajados e 
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com uma vida cada dia mais ativa e permanente no ciberespaço. Seria uma ideia 

contraproducente ainda estarmos com um currículo onde a FIGURA central é a 

História da Arte?

A confusão talvez não seja a História da Arte. Seria a possibilidade de ela 

assumir a cena principal da sala de aula, não pelo que tem de resgate estético, nem 

por nos mostrar a história além das palavras, nem por ser uma produção sensível de 

uma época que carrega seus valores ou os nega, mas sua operacionalização 

cabendo perfeitamente dentro de uma pedagogia da disciplinarização? É bem-vindo 

pensar que envolve a possibilidade de registros para exames com teor objetivo? Ou, 

por não onerar a instituição com custeio e materiais caros?

Entendo que não há nenhum problema quanto a História da Arte, nem quanto 

a ela ser um componente do currículo, uma vez que ela é um campo que nos 

contempla com uma oferta de imagens, na maior parte do tempo imagens digitais, e 

contextos para pensarmos em processos de criação.

Ainda assim, parece haver de fato um problema, quando a tratamos de forma 

isolada, compartimentalizada e restrita ao berço eurocêntrico, não nos abrindo a 

outras histórias de outras artes, sendo ela tratada em seu aspecto informacional 

conteúdista, não permitindo que a leitura de mundo dos estudantes interaja com tais 

imagens.

Também não existe a mínima intenção de diminuir a importância das imagens 

da História da Arte, pois elas têm importância e grande papel dentro da proposta de 

eixos poéticos. A ideia não está em tom combativo, mas em tom de protesto, 

mediante as restrições curriculares que recebemos. Talvez isso nos faça melhorar 

até mesmo nosso olhar para elas, não como algo preso ao passado, pois 

corroborando a uma parte das ideias de Santanna; Sá (2016), a re-atualização da 

imagem da História da Arte é constante, uma vez que seu tempo é sempre o agora 

no qual se é vista ou pensada (SANTANNA; SÁ, 2016, p. 27).

Segundo a visão foucaultiana há um equívoco de Benjamim se ele compara 

as imagens de cinema com a pintura provando a reprodutibilidade dos meios de 

produção da arte e da imagem em movimento, a derivação desta visão apontada por 

Adorno seria o mainstream e o consumismo de produtos da indústria do 

entretenimento, reforçando o que nos coloca como máquinas, cujos corpos são 

utilizados para disciplina e controle (SANTANNA; SÁ, 2016, p. 29-30).
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Contudo, esta é a situação de nossa docência, um currículo restrito e uma 

situação cultural construída politicamente para controle e disciplinarização. Ela me 

faz agarrar a todos, utilizando metaforicamente as oposições e contrapontos teóricos 

entre pensadores consagrados, entendendo que o professor, o docente, deveria tirar 

lições além das sofisticadas farpas filosóficas entre autores. Não poderíamos ter a 

curiosidade de Benjamim, a cautela de Adorno e a desconfiança de Foucault? 

O problema da Arte no Ensino Médio parece não ser a História da Arte. 

Sempre que tenho oportunidade de conversar com colegas não licenciados em Arte, 

mas já lecionaram a disciplina - o que não é tão difícil de acontecer, como já 

apontado anteriormente e mesmo em meio a uma série de instrumentalizações da 

matéria - percebo que há um encantamento quanto a ela. Poderia esse 

encantamento vir da ausência de sua própria formação enquanto educação básica?

Ela fascina os docentes. Em meu processo de formação enquanto educador, 

ainda acadêmico, ela teve lugar de destaque. Ainda a vemos como disciplina 

fundamental na formação dos próprios professores. Para Vera Lúcia de Oliveira 

Simões:

A presença da História da Arte nesse curso tem papel fundamental, 
que corresponde a uma concepção da Arte e seu ensino 
aprendizagem que considera que esta disciplina integra questões da 
Técnica, da Poética, da Pedagogia, da História e da Estética. 
Portanto, oportuniza uma formação de professores de Arte capazes 
de empreender em suas práticas, uma aprendizagem de arte cujo 
propósito está na compreensão que permita a análise e a crítica da 
arte em seu contexto social (SIMÕES, 2017, p. 302).

A relação da História da Arte no currículo é um fator de desafio em que o 

docente deve entendê-lo como um componente de sua vida profissional não 

deixando de lado ou se acometendo da cegueira em relação às questões de gênero, 

questões de colonialidade e sexualidade. Se há queixas da não aceitação dos 

estudantes quanto a ela, devemos nos propor a repensar nosso papel de mediação 

evitando conjugá-la subalternamente à História ou à Literatura. Seria interessante 

nos perguntarmos: “A História da Arte no Currículo do Ensino Médio se mostra 

desinteressante porque ela é chata, ou será que ela é chata porque eu não tenho 

nada de interessante para mostrar?” Poderíamos ainda conjecturar aqui a História 

da Arte como um caminho viável para trazer via suas potentes imagens as reflexões 

do seu contexto original e do agora, fazendo valer pela sua reatualização.



84

“PROFESSOR, ESSE TRABALHO DÁ TRABALHO!”

A possibilidade que encontrei para mediar História da Arte e produção de 

imagens em minha experiência docente deu-se por meio dos Eixos Poéticos, mas 

rompendo as barreiras da sala de aula e da disciplina de Artes Visuais, existe um 

corpo que percorre pela escola produzindo imagens, também existem aquelas 

pensadas na sala de aula juntamente com outros professores e não foram pensadas 

seguindo eixos poéticos, pertencendo a outras disciplinas.

À priori, faço menção a dois tipos de produção que trazem consigo essa 

multivocalidade através de linguagem de vídeo, performáticos, nos recintos da 

escola. Chamarei a fins de referência de vídeo 1 e vídeo 2.

O “Vídeo 1”, produzido como trabalho bimestral, para a disciplina de Artes 

Visuais. Trata-se de um recorte dentre outros vídeos produzidos pelos estudantes 

dos segundos anos, através de eixos que possuem uma ligação com elementos da 

estética do período estudado em História da Arte.

Figura 11 - Trabalho dos estudantes do 2º ano, ano de 2015. Fonte: Arquivos do autor.
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Vídeo de dois minutos e nove segundos, não recebeu um nome (não era 

exigência), apenas identificado como um trabalho de um dos grupos do segundo 

ano, da turma “B”, do ano letivo de 2015. Este é um exemplo de trabalho feito dentro 

da visão dos eixos Poéticos. Uma proposta/tentativa de ampliar os sentidos e 

repensar a abordagem da História da Arte dentro do currículo do Ensino Médio.

Seguindo o sentido polissêmico da prática e construção com maior abertura 

que possibilite ao estudante não se limitar a modelos prontos, podendo experimentar 

diferentes modos, como já bastante citado.

Após mediar com os estudantes os conteúdos de História da Arte referentes 

ao Barroco, matéria do terceiro bimestre conforme currículo da rede estadual - 

resolvi propor Eixos Poéticos a partir de características estéticas do estilo.

Esse vídeo foi feito com as diretrizes do eixo proposto, “Corpo, Luz e 

Sombra”. Todos estes componentes estão, logicamente, presentes nas 

representações Barrocas. A partir da proposta, o objetivo se torna pensar outras 

formas de utilizar corpo, luz e sombra. Nesse sentido, não existe um modelo 

estabelecido pelo professor, existe apenas uma autonomia oferecida ao estudante 

para que este busque seus caminhos, inclusive dentro de suas preferências 

estéticas.

Existiram estudantes que relutaram quanto a essa liberdade, pois podem se 

agarrar apenas à sua própria reflexão sobre o eixo e às possibilidades de utilizar 

esses elementos propostos em outros contextos. Ainda assim, houve uma breve 

colaboração do professor.

A contribuição do professor está restrita a uma estruturação básica do 

processo. Nesse caso o desenho rudimentar do processo: i) escolher um eixo; ii) 

construir/elaborar/refletir uma ideia à partir o Eixo Poético; iii) colocar em prática ou, 

como acho mais adequado, experimentar; iv) trazer o produto da experimentação 

para as aulas buscando entender se foi possível (ou não) atender a idéia, ou se o 

grupo se sente contemplado no trabalho que foi realizado. 

Quando o estudante sente que não é possível atender a ideia inicial existe a 

possibilidade de buscar novos caminhos, ou reelaborar a etapa inicial, ou olhar para 

o que “deu errado” buscando outros olhares que trouxessem ao invés dos erros, 

outras possibilidades de acertos.
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No referido trabalho, partindo de uma etapa inicial (ideia), foi necessário 

extrapolar o ambiente “sala de aula” e repensar os espaços da escola. Foi 

necessário expandir a ideia de tempo destinado aos estudos em sala de aula. O 

tempo comum de uma aula no Ensino Médio, para a modalidade de tempo Integral é 

de 50 minutos, mas para este trabalho os estudantes buscaram outros horários 

disponíveis, isso inclui o horário do almoço.

Mesmo havendo sala temática e exclusiva para a disciplina de Artes Visuais, 

o espaço da sala em alguns casos, como esse, não comporta a ideia dos 

estudantes. O que nos faz pensar sobre necessidade de práticas que comecem na 

sala de aula, mas que tomem conta dos espaços da escola.

Mesmo sendo uma ideia simples, em uma escola de Ensino Médio, tomar 

conta dos espaços da escola pode ser um motivo para repreensões e advertências 

por quebra do regimento escolar, pois nesse caso os estudantes tiveram que sair da 

sala a procura do lugar que se adequasse às necessidades de seu trabalho.

Encontraram e tiveram a iniciativa de transformar um dos depósitos da 

merenda em um estúdio de filmagem improvisado, para isso utilizaram o horário do 

intervalo do almoço, além do tempo da aula de Artes Visuais. Havia a necessidade 

de transpor a sala de aula, pois a sala era clara mesmo fechando as cortinas. Existia 

a necessidade de um local escuro, onde fosse possível utilizar uma luz para produzir 

contraste.

Ao pensar nos processos derivados desta expansão da sala para os espaços 

da escola, pensei em um termo: “paredes porosas“. Paredes que existem no âmbito 

da arquitetura, mas que não limitem os espaços de produzir, onde quem se sente à 

vontade para produzir em sala, fica, e quem não, sai à procura de seu espaço.

Pensar nessa porosidade é pensar em uma sala em que os estudantes 

possam estar e sair mediante as necessidades de busca por estruturas que a sala 

não fornece. 

Contudo, não se pode esquecer que a escola ainda é um ambiente de 

disciplinarização para a docilidade e que existem agentes que operam em uma 

ordem de uniformização: estudante fora de sala é um ato de indisciplina institucional.

Essa reordenação do trabalho dos estudantes foi direcionada pelo processo 

que eles mesmos construíram. Estavam estagnados na questão da luz, pois as 

lanternas que levaram não atingiam o efeito esperado, e a sala de aula era clara não 
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conseguindo alcançar o efeito estético esperado. A luz da lanterna possuía um foco 

muito convergente de modo que os corpos não tinham suas sombras projetadas. 

Eles se reuniram em busca de soluções e reelaboraram a forma de fazer. 

Na segunda fase da ideia não usaram lanterna, eles me pediram que locasse 

um dos datashows da escola. Ele seria a fonte de luz direcionada, que é um dos 

elementos da estética Barroca. Para ter o controle da luz, conectaram o projetor em 

um computador com a tela branca do editor de texto Word e, para quebrar a luz, 

colocaram um plástico TNT branco na frente do projetor.

Trabalhar com Eixos Poéticos é trabalhar com as problematizações do fazer e 

possíveis caminhos para soluções. Talvez não seja o caminho mais fácil, também 

não se pode tratar este como uma metodologia facilitadora, mas, modestamente, 

assim como os temas geradores buscam a autonomia e emancipação do 

pensamento, eles buscam a emancipação de um fazer.

Outra questão a ser mencionada é que a ideia estava elaborada e 

reelaborada, o problema de ordem técnica estava resolvido, restava aos estudantes 

agora entender o que fazer diante de uma projeção de sombras. Uma situação 

recorrente nas produções, feitas para a disciplina de Artes Visuais, é o trabalho que 

tenta trazer ou explicar pedagogicamente os conceitos, fica explícito na interlocução: 

- “Professor, no vídeo, onde é melhor colocar o conceito do que é Barroco?”

- Olha, não precisa. Você acha necessário colocar esse conceito por escrito?

- “Uai, tem que colocar, senão, quem vai explicar o trabalho?”

O caminho metodológico dos E. P. não contemplam a elaboração de um 

trabalho explicativo de conceitos. Uma ideia de que todo trabalho escolar deve ser 

uma produção textual que traga dentro dele próprio a explicação do que se faz. 

Como se eu não pudesse fazer um trabalho baseado no Barroco sem antes explicar 

o que é o barroco, quando ele aconteceu, quem são seus principais artistas. A 

tradicional ideia que o trabalho escolar deve ser escolarizado não poderia ser 

substituída por um trabalho de escola estetizado?
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Existe a necessidade de entendimento que estes pontos são inerentes à 

História da Arte e que não foram deixados de lado, o que ocorre é que essas 

questões foram estudadas antes da intervenção por meio do trabalho dos 

estudantes, que agora já as extrapolaram enquanto produtores de imagens.

Nesse cenário fica evidente a quebra do paradigma quanto ao corpo que 

performa para o repertório escolarizado. A performance agora desloca o 

conhecimento acadêmico curricular para um conhecimento sensível que também é 

acadêmico, mas que até então não era considerado, ou era apenas uma nuance em 

um ou outro detalhe do trabalho. Essa quebra de paradigma não consta 

explicitamente nas propostas de exercícios da História da Arte, embora saibamos 

que a Arte comporta em si uma natureza transgressora, inclusive de oposição entre 

valores dentro dos próprios movimentos e escolismos artísticos e suas estéticas. 

Este aspecto embala as primeiras reflexões. Os alunos fazem sua própria releitura 

do “forte contraste entre luz e sombra” e brincam com a projeção em uma cortina de 

plástico TNT.

O repertório performático traz um jogo de corpos que dialogam com o 

pequeno espaço de forma harmônica. Os corpos travam jogos entre o masculino e o 

feminino. Depois se fundem em uma única sombra. Ao se separar dão as mãos se 

abraçam e tornam-se uma sombra só novamente. Após um beijo na testa se 

separam definitivamente.

O enredo da performance acompanha o sentido da música escolhida para 

acompanhar o vídeo “Maybe” de Alina Baraz. Participaram deste vídeo dez pessoas, 

sendo sete alunas e três alunos com idades entre 15 e 17 anos.
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“FIZEMOS UM VÍDEO COM O PROFESSOR DE FILOSOFIA!”

Figura 12 - Frame do vídeo denominado “Admirável Chip Novo”, 2016. Fonte: CANAL CM.

O “Vídeo 2”, de 2016, trata da produção final, ou culminância, das disciplinas 

de filosofia e sociologia, onde o professor criou um roteiro e compôs uma montagem 

que, através de uma história utilizada como metáfora, trabalha pontos teóricos 

entendidos como importantes e relevantes dentre aqueles abordados em sala. O 

trabalho foi elaborado de forma colaborativa.

O Vídeo de três minutos e doze segundos recebeu o nome de “Admirável 

Chip Novo Pitty”; fora construído como proposta nas aulas de filosofia e sociologia e 

abordou questões do controle, entre as telas é possível ver as referências de nomes 

de pensadores que falam sobre o assunto. 
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Figura 13 - Referências teóricas: frame do vídeo denominado “Admirável Chip Novo”, 2016. Fonte: 
CANAL CM.

O roteiro foi escrito pelo professor de Filosofia, que também fez a montagem 

e aplicou os efeitos visuais. Participaram do vídeo seis estudantes, sendo quatro 

alunas e dois alunos.

Para melhorar a descrição temos uma protagonista, aluna do segundo ano, 

que iremos chamar aqui de “Revolução”. Também temos um antagonista, também 

aluno do segundo ano, que iremos chamar de “Sistema”.

A reflexão sobre o tema abrange os mecanismos de controle 

contemporâneos, através das mídias sociais e os smarthphones, que parecem 

exercer o poder de ditar ordens aos seguidores. Até então, o que dita essas ordens 

não tem um rosto, pois o “Sistema” ainda não se manifestou.

O vídeo é iniciado por um olho cyborg que caminha como uma serpente, em 

seguida traz um homem cibernético corpo estampado com linguagens 

computacionais codificadas. Quando começa a letra da música é feito um close nos 

olhos dos alunos que já possuem mecanismos robôs nas pupilas. 
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Figura 14 - Olho-ciborgue: frame do vídeo denominado “Admirável Chip Novo”, 2016. Fonte: CANAL 
CM.

Surge a imagem de um terceiro estudante com efeito visual de um peito 

aberto e um coração cibernético pulsando através da abertura. Notavelmente é um 

estudante de etnia indígena. A imagem dele é utilizada durante o vídeo para marcar 

o progresso do vídeo. No começo do vídeo sua cabeça está baixa e à medida em 

que a história do vídeo se desenrola ele reaparece, levantando a cabeça e olhando 

fixamente para a lente da câmera, para quem assiste.

Figura 15 - Coração: frame do vídeo denominado “Admirável Chip Novo”, 2016. Fonte: CANAL CM.
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Nos quadros que seguem, no espaço da escola surge a “Revolução”. Sua 

aparição é marcada pelo efeito visual de um teletransporte, sendo notável a 

referência cinematográfica do filme “O exterminador do Futuro”, de 1984, dirigido por 

James Cameron, ano que aparece em seguida como o título da obra de George 

Orwell “1984”. 

Figura 16 - Aparição: frame do vídeo denominado “Admirável Chip Novo”, 2016. Fonte: CANAL CM.

Ela caminha no meio do pátio da escola para liderar uma revolução e chamar 

a atenção dos demais. Esses outros estudantes que antes estavam presos à rotina 

mecânica do celular, recebendo ordens, se levantam e a seguem.

Aqui chamo atenção ao detalhe que desloca o visor dos celulares para a tela, 

dando a visão do eu a estes personagens vêem. Eram as ordens ditas acima, textos 

tais como: “Não senhor, sim, senhor!”; “Leia, vote, não se esqueça”; “Pense, fale, 

compre, beba”, que também estão presentes na letra da música da cantora Pitty.

Admirável chip novo

Pane no sistema, alguém me desconfigurou

Aonde estão meus olhos de robô?

Eu não sabia, eu não tinha percebido
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Eu sempre achei que era vivo

Parafuso e fluído em lugar de articulação

Até achava que aqui batia um coração

Nada é orgânico, é tudo programado

E eu achando que tinha me libertado

Mas lá vem eles novamente e eu sei o que vão fazer

Reinstalar o sistema

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Tenha, more, gaste e viva

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor

Pane no sistema, alguém me desconfigurou

Aonde estão meus olhos de robô?

Eu não sabia, eu não tinha percebido

Eu sempre achei que era vivo

Parafuso e fluido em lugar de articulação

Até achava que aqui batia um coração

Nada é orgânico, é tudo programado

E eu achando que tinha me libertado

Mas lá vem eles novamente e eu sei o que vão fazer

Reinstalar o sistema

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Tenha, more, gaste e viva

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça
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Use, seja, ouça, diga

Não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor

Mas lá vem eles novamente e eu sei o que vão fazer

Reinstalar o sistema

(Pitty)

Nas transições entre as telas aparecem os nomes de referências literárias, 

tais como George Orwell, Aldous Huxley, posteriormente, Michel Foucault e em 

seguida, surge o nome da obra de Ray Bradbry, Fahrenheit 451. A relação mais 

aparente entre eles é que todos estão envolvidos em ficções distópicas, ou sobre as 

relações de poder e controle, através da disciplinarização dos corpos.

Figura 17 - Foucault: frame do vídeo denominado “Admirável Chip Novo”, 2016. Fonte: CANAL CM.

O “Sistema” também chega à escola de terno, gravata e óculos escuros, 

sendo uma referência ao Sr. Smith, do filme Matrix. Sua entrada segue o mesmo 

modelo da primeira, um teletransporte. A roupa que parece estabelecer justamente 

sua posição de defensor de um sistema (hetero) normativo e uniforme. 

Depois surgem multitelas, com cenas de confronto entre a Revolução e o 

Sistema. Neste confronto cada um mostra como luta: O Sistema, com um livro no 
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lugar do rosto, com gestos doutrinários apontando caminhos de forma autoritária. A 

Revolução mobilizando pessoas e tentando combater a influência da alienação das 

mídias que são representadas pelo celular.

Figura 18 - Dogmático: frame do vídeo denominado “Admirável Chip Novo”, 2016. Fonte: CANAL CM.

Numa tomada panorâmica é possível ver as torres das escadas da escola 

com uma intervenção, feita através de efeitos visuais, com os dizeres “Big Brother is 

Watching you”, e caminhando no pátio um cyborg, com referências do filme Eu 

Robô, de 2004, dirigido por Alex Proyas. 

Também com inúmeras câmeras que foram inseridas na escola por efeitos 

gráficos, nitidamente corroborando com a idéia de Michel Foucault, o olho que tudo 

vê, o grande irmão.

As telas de transição possuem imagens em segundo plano quase 

transparentes que fazem algumas provocações, como lobo e cordeiros, os passivos 

Robos de AI – Inteligência Artificial (filme de 2001, de Steven Spielberg), imagens de 

filósofos, trechos mais engajados da música tema.

A segunda parte da música traz novamente as mesmas imagens alternando 

numa dinâmica mais rápida, terminando com os termos da música “reinstalar o 

sistema”.
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Nesse vídeo, claramente existe a constante referência do cinema 

hollwoodyano que empresta suas metáforas para a construção de um enredo 

amarrado pela ideia de que o controle que poderia ser fornecido por um chip.

Ambos os vídeos são gravados na mesma escola, com os recursos que a 

escola dispõe, ora complementado por recursos do estudante ou do professor, sobre 

isso cito o Vídeo 2, em que o professor deixa a disposição sua câmera, seu tablet 

(como uma câmera secundária), seu tripé, o sistema de edição de vídeo e seu 

notebook. Também no Vídeo 1, no qual a câmera (do celular) utilizada e o 

computador para edição são dos estudantes.
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“ACHO QUE TERMINAMOS, MAS TIVEMOS OUTRAS IDEIAS, E AGORA?”

Essa pesquisa nos mostrou um atravessamento das produções visuais dos 

estudantes, pensando em seus vídeos e as performances apresentadas neles. A 

escola enquanto campo onde se cruzam o conhecimento sensível e a mediação de 

imagens bem como o lugar que a cada novo processo, se aproxima mais de visões 

economicistas.

O distanciamento das performances que queremos, e aproximação daquelas 

que contribuem apenas com a educação para as instituições econômicas é motivo 

para nossa reflexão, crítica e resistência. Enquanto estamos em sala de aula, ou em 

nosso ofício docente, estimulando e mediando os conteúdos de Artes Visuais e seus 

intercruzamentos, existe uma série de fatores da encampação empresarial (termo de 

Giroux, 2003), que acessam e transformam nossa docência exigindo outro tipo de 

performance dos docentes e dos discentes, a dureza da burocracia.

Neste sentido cabe mencionar que não apenas a privatização pertence a esse 

rol da encampação empresarial, mas como ela afeta o próprio meio educacional 

escola aproximando cada vez mais a ideia de performance à ideia de eficiência em 

que: 
[...] o vínculo é cada vez mais estreito entre a educação e a 
economia, já que os modelos econômicos estão transformando as 
instituições educativas não apenas mediante a privatização dos 
serviços públicos, mas, também, incorporando, a burocracia, a 
competência e controle (VIDIELLA, 2016, p. 16).

Eficiência jamais seria um termo depreciativo, porém, o pensamento vigente 

vincula o conceito para a maior economia dos custos, em termos simples: é eficiente 

quem gasta menos.

As memórias trabalhadas nesta pesquisa são do pesquisador na qualidade de 

alguém que, imerso a realidade da escola durante seu período de regência, 

produziu, mediou e promoveu formas de construções de imagem e sentidos com 

estudantes do Ensino Médio, em um Centro de Ensino em Período Integral.

Ainda ponderando essa pesquisa, os cruzamentos e inserções de visões 

bancárias e econômicas em seu corpus têm o intuito de trazer a forma como estas 



98

medidas influenciam o funcionamento da escola quando a permanência e a 

qualidade da educação tornam-se meta.

Ao se dialogar com as ideias de Paulo Freire (1987), em que ele não produz 

uma pedagogia para oprimidos, mas um caminho para a liberação, que não possui 

caráter messiânico de salvação de indivíduos, entretanto, o de mudança de uma 

dependência para um protagonismo no papel de suas (re)construções e 

autoconstruções de forma sustentável, crítica e responsável. 

Essas ideias, ainda assim, não dialogam com aquilo que Vidiella (2016) 

aponta criticamente como uma educação pós-fordista, pois ao final encontra-se o 

sujeito. O sujeito que Freire propõe, enquanto que esta nova educação pós-fordista 

seguindo os manuais do mercado liberal propõe um dócil e submisso. Assim 

denunciado por Vidiella:

Essa linguagem da eficiência é tratada como sendo neutra, quando 
em realidade é regida por uma série de interesses hegemônicos à 
custa de uma perda de autonomia, da criatividade, da 
experimentação e da capacidade de decisão. Essa mesma 
linguagem utiliza um vocabulário que implica outro de denominar e 
conFIGURAr a profissão, vocabulário que é incorporado de forma 
dócil e submissa (VIDIELLA, 2016, p. 18).

Assim retornamos para a pergunta que inicia este trabalho, partindo dos 

próprios estudantes revelando as mesmas obscuridades: “-Professor, o quê que 

você quer que eu faça?”.

Essa pergunta sendo confrontada com sujeito pós-fordista denunciado por 

Vidiella (2016) traz em suas entrelinhas exatamente o que se critica: A busca pela 

rápida eficiência, a anulação da criatividade, ausência de experimentação e falta de 

poder de decisão.

A linguagem da eficiência é a da rapidez, receber a ordem do que se deve 

fazer em sua criação para “agilizar”. Em termos diretos, ser um mero executor das 

tarefas; Criar é um ato desafiador e complexo que exige que o estudante reflita, 

pense, critique diferentes ideias e se critique. A falta dessas ações impossibilita a 

vivência das outras duas: Experimentar e decidir. 

Pensar em uma educação apenas para ler e escrever minimamente uma 

diretriz de trabalho e contar para voltar troco nos comércios não traduz os ideais de 

educação já pensados por Darcy Ribeiro ainda na década de 1980, no contexto do 
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governo Brizola (Rio de Janiero), com sua proposta de educação integral e em 

tempo integral. Migrar de uma educação para integralidade do cidadão para uma de 

mínimo saber não seria retrocesso?

As imagens produzidas pelos estudantes na escola têm sua pedagogia 

própria. A intencionalidade destes trabalhos, suas formas de organização própria 

dão indícios concisos que as palavras de Freire (1987) quanto à autonomia somente 

não podem fazer sentido, se não são conhecidas e testadas.

Ao observar estudantes alterando suas rotas e seus caminhos, confrontando 

os E.P., à priori, vazios e encanando-lhes sentidos e imagens destes sentidos 

ensinando-nos (à nós professores) sobre a necessidade de deixar as verborragias 

para segundo plano e oferecer condições para a reflexão. Ensinar para autonomia é 

ensinar a partir de um lugar, mas não limitar os caminhos, nem os destinos a serem 

construídos, trilhados e alcançados.

Também os diferentes fazeres das imagens ampliam a forma de organização 

das ideias, se conectam às identidades e valores dos estudantes, aquilo que lhes é 

por afeto. A esse respeito, posso citar as imagens produzidas pelos estudantes, 

mesmo havendo diferentes processos de produzir imagens, cada um configura e 

reconfigura seus projetos por meio do sentimento de autonomia que lhe é outorgado.

Embora o recorte da pesquisa, das memórias e arquivos esteja no período 

entre 2013 e 2016, a conclusão dela se dá nos meses finais de 2018 e primeiros 

meses de 2019, e deixo esta acreditando que ela não se encerra aqui, embora 

nesse texto aborde as primeiras questões relacionados à minha docência, como 

enfatizo, apontamentos dos estudantes e dos demais através de perguntas e 

exclamações repetidas tantas vezes que me parecem carecer de uma tentativa de 

entendê-las. 

As plataformas de entretenimento de vídeos cresceram exponencialmente 

nos últimos anos. Parte disso previsto por Lévy (1999), quando já acreditava no 

amplo acesso das camadas mais populares ao que chamamos de internet 2.0, e se 

dizia um otimista não ingênuo do processo. Esse fenômeno se desdobrou numa 

geração de produtores de conteúdos, que divulgam suas ideias sobre diversos 

assuntos, ora complexos, ora por pura intenção lúdica, seja pelo pastiche, seja pela 

paródia ou pelo viés do humor.
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Entre os extremos dos conteúdos, entre conteúdos de educação, opinião e 

vlogs novas vozes surgiram. Essas vozes, no Brasil tornaram-se tão (ou mais) 

ouvidas que nossas mídias tradicionais. A plataforma de vídeo se tornou mais 

expressiva, para os jovens, do que as mídias mais tradicionais.

Esse contexto de livre circulação de ideias, opiniões e modos de vida trouxe à 

tona as visões conservadoras de muitos que ganharam apreço pelo mundo, 

eclodindo e culminando, inclusive, na eleição de Donald Trump, nos EUA, e 

deixando clara a intenção de mudança polar do mundo.

No Brasil, novos adeptos da visão conservadora tornaram-se expressivos 

tendo como principal meio de divulgação os vídeos produzidos para jovens, em 

canais não especializados no assunto política, mas que ganharam maior 

legitimidade pública. Que não apenas deixaram clara a intenção da polaridade do 

jogo político como também intensificaram essa divisão por meio de ideias 

revisionistas da história, dos valores políticos e dos costumes.

A corrida presidencial no Brasil nos serve de termômetro para termos uma 

melhor compreensão da nova situação das redes sociais como importante meio 

propagador de notícias, independente de sua fundamentação e veracidade de 

origem. Uma disputa presidencial que teve as pesquisas de institutos de estatísticas 

confrontados e descredibilizados pelos top trends do Twitter5 e youtubers 6com mais 

prestígio que especialistas da mídia convencional.

Essas são recorte de premissas das mudanças impulsonadas pelas redes 

que se deram com o advento do retorno da onda conservadora no mundo, na qual o 

Brasil também participa. Outras perguntas e exclamações começam a se repetir no 

Ensino Médio escolar ecoando esta macrorrealidade.

As perguntas que não poderei elaborar aqui são em partes necessárias, em 

partes preocupantes:

-“Professor, você é de esquerda ou de direita?”;

-“Todo professor de artes é comunista!”;

5 Top Trends são medições realizadas pelo sistema de inteligência artificial da plataforma de Twitter, 
que se intitula uma ferramenta de expressão e livre circulação de idéias.
6 Termo dado ao usuário da plataforma de vídeos do Youtube que produz conteúdo para esta rede.
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-“Professor, se eu gravar no meu celular você tem coragem de dizer que houve 

golpe em sessenta e quatro?” e;

-“Professor, você já ficou pelado na faculdade?”

Quando digo que em partes são necessárias, o faço entendendo nelas as 

novas portas para o diálogo e para emancipação. A realidade que se instaura na 

escola, onde à priori o vídeo, o áudio, a imagem eram ferramentas em prol da 

emancipação tornaram-se meio de coagir professores e cercear a liberdade de 

cátedra. Qual será o papel do professor de Artes Visuais nesta nova situação das 

imagens? 

É necessário reconhecer que os campos que revelaram as flores agora 

deixam sobressaltar os espinhos e pensando assim, resta-nos saber quais serão os 

desafios para entender os ideários destas perguntas e quais performances os 

gestores escolares proporão para a escola. 

Cabe também pensarmos sobre as performances que os estudantes 

executarão, acreditando que suas relações com as imagens podem deflagrar os 

paradoxos, ironias e metáforas que, em épocas outras, eram resistências passíveis 

de censuras. Para além disso, é importante lembrarmos as palavras de Freire por 

mais paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos 

opressores, é que vamos encontrar o gesto de amor (FREIRE, 1987, p. 65).
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