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Licenciatura em Artes visuais
Percurso 5

Eixo 4

Estágio Supervisionado I
Autores
Drª Leda Maria de Barros Guimarães Possui graduação em Licenciatura Plena Em Educação Ar�s�ca pela
Fundação Armando Álvares Penteado (1985), mestrado em Educação pela Universidade Federal do Piauí (1995)
e doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (2005). Pós Doutorado na Universidade Complutense de
Madrid. Atualmente é professora �tular da Universidade Federal de Goiás. Criou (2005/2007) e coordenou o
curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade EAD do programa Universidade Aberta do Brasil (2007-
2011). Tem pesquisado formação de professores em artes visuais, arte e cultura popular e sobre o ensino de
artes visuais por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs. Foi vice-presidente da Federação
de Arte Educadores do Brasil -FAEB vigência 2011/2012. É membro do Conselho Mundial do InSea
(Interna�onal Society for Educa�on through Art) para a América La�na, e membro do Conselheira do CLEA -
Consejo La�noamericano de Educación por el Arte.
Dr. Ronaldo Alexandre de Oliveira Graduado em Educação Ar�s�ca pela Faculdade Santa Marcelina/São Paulo
(1987), em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (2005),Especializado em Arte Educação pela
ECA - USP (1991) Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
(2000) e Doutorado em Educação (Currículo) pela Pon��cia Universidade Católica de São Paulo (2004).Estágio
de Pós- Doutoramento realizado no Programa Educação, Arte e História da Cultura da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (2013-2014) com supervisão da Profª Drª Mirian Celeste Mar�ns. Atualmente é
professor Adjunto "D" da Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Arte Visual. Foi Professor
estatutário da Prefeitura Municipal de Jacareí no período de 1992- 2007, onde atuou enquanto docente da
educação Básica e coordenou projetos na área de Ensino e Aprendizagem da Arte. Atuou na UNIVAP
(Universidade do Vale do Paraíba no período de 2000 a 2007), na formação de professores da Educação Básica e
foi responsável pela implantação na mesma Universidade da Licenciatura em Artes Visuais no ano de 2007. Tem
experiência na área de Arte e Educação, com ênfase em Currículo e Formação inicial de Con�nuada de
Professores. Atua principalmente nos seguintes temas: arte educação, artes visuais,ensino aprendizagem,
Pedagogia.
Saiba mais

Apresentação

Que bom que já chegamos até aqui... Caminhos trilhados, desbravados, construídos. Muitos fios tecidos,
alinhavados e outros tantos que estamos alinhavando. Juntamos saberes que cada um já possuía e outros que
foram sendo construídos no decorrer deste caminhar, pois acreditamos numa dimensão educacional onde cada
um já traz na bagagem fazeres e conhecimentos. Muitos deles construídos desde muito longe, às vezes não
sistema�zados, mas os trazemos nas nossas marcas, matrizes, cicatrizes pedagógicas e da vida.

Cada um no seu tempo — fomos e estamos construindo um sen�do de grupo um pouco diferente dos
encontros presenciais costumeiros, mas nem por isso menos dinâmico, prazeroso, denso e curioso. Aceitando,
assim, os nossos “desajeitos” que, às vezes, se manifestam na incompreensão e domínio dos novos códigos, no
domínio da “máquina” e nos di�ceis acessos e links que não conseguimos fazer. Mas acreditamos que reside aí,
nessas lacunas, a aventura de aprender, a humildade de aceitar os nossos “desajeitamentos” momentâneos
para avançarmos nos processos de aprendizagens na formação e na vida, de modo que, melhores e mais
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significa�vas construções possamos realizar. Agora, u�lizando das tecnologias próprias do nosso tempo, vamos
nos permi�ndo aprender, reaprender, interagir e criar outros laços e trocas, aprendendo a dialogar em rede,
outras maneiras de aprendermos a ser mais e a estar no mundo de outras formas.

Acreditamos firmemente que esta modalidade de ensino Educação a Distância possibilita o exercício da
auto-formação, onde cada um encontra o seu tempo e seus lugares para essa construção de conhecimento
que vai se dando de uma forma não tão linear como defendiam outras concepções de educação. Essas
concepções não mais conseguem obter êxito no contexto da contemporaneidade.

Nesta caminhada, chegamos aqui no momento em que o estágio curricular obrigatório tem início!
Momento em que pensaremos na transposição didá�ca dos conhecimentos construídos ao longo destes
módulos e disciplinas para os conhecimentos que poderemos construir com os alunos de cada um de vocês
que, onde es�verem, estarão inseridos nas suas realidades, nas suas culturas, nas suas cidades. Algumas
questões podem estar passando neste momento pela cabeça de vocês, �po:

Como se dará o estágio curricular obrigatório nos cursos de formação de professores oferecidos na
modalidade a distância na Faculdade de Artes Visuais na UFG?
Como é possível cumprir as exigências da obrigatoriedade de supervisão dos estagiários no campo?
Seria possível mudar a concepção de estágio para o “novo” contexto da educação a distância?
Qual a concepção e a estrutura de estágio a ser trabalhado?
Como poderia ser o estágio em artes visuais u�lizando as novas tecnologias e mídia na
contemporaneidade?

Essas indagações norteiam a construção desse material didá�co do Estágio I como princípio do processo
forma�vo do curso.

Na Unidade 1, apresentamos a concepção de estágio na Universidade Federal de Goiás, as leis e
regulamentos que regem essa etapa de formação nas licenciaturas e como a proposta do estágio curricular
obrigatório foi estruturada na para nossas Licenciatura em Artes Visuais na Faculdade de Artes Visuais da UFG.
Na Unidade II, realizaremos dois exercícios prá�co-reflexivos: o mapeamento de espaços possíveis como campo
de estágio e a construção de narra�vas relacionais com o mapa resultante. Na Unidade III. uniremos nosso
trajeto ao da disciplina Pesquisa em Arte Educação, que propõe a ida a campo escolar para a primeira
experiência de inves�gação etnográfica. Enfim, esse é o início de uma jornada que vai até o úl�mo período do
curso. Uma jornada de imersão, descobertas, perplexidades e ressiginifcações tanto para quem já tem
experiência docente quanto para quem vai estrear nesse campo profissional. O compromisso é o mesmo e
precisa ser renovado permanentemente.

Unidade 1: A Formação de Professores na UFG e na FAV

No início desse curso, muitos duvidaram que fosse possível ensinar as prá�cas ar�s�cas na modalidade a
distância. Hoje, já passamos pelo ateliê bidimensional (desenho e pintura), pelo ateliê tridimensional (escultura,
modelagem) e pelo ateliê de gravura, todos com grande produção por parte dos alunos. Mas por que
começamos uma disciplina de estágio falando dos ateliês de prá�cas ar�s�cas? A resposta é rela�vamente
simples: o estágio é o ateliê da prá�ca pedagógica que, assim como a prá�ca ar�s�ca, também desperta
dúvidas e inquietações sobre a possibilidade da sua existência num curso na modalidade a distância.
Acreditamos que cada um tem sua maneira própria de expressão, que se dá na forma peculiar de como cada
um constrói suas poé�cas e transforma matérias em imagens. Da mesma maneira, acreditamos firmemente
que cada um constrói a sua trajetória pedagógica, sua poé�ca pedagógica e que é diferente o jeito que cada um
de nós vai se tornando professor ou professora!

Ao fazer essa analogia entre prá�ca ar�s�ca e prá�ca pedagógica, precisamos desfazer alguns
equívocos:
Prá�ca não quer dizer apenas a parte do fazer des�tuído da teoria;
Prá�ca não se refere ao lado instrumental;
O estágio curricular não se refere a prá�ca instrumental da docência.
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O estágio como campo de conhecimento e eixo curricular central nos cursos de formação
de professores possibilita que sejam trabalhados aspectos indispensáveis à construção da
iden�dade, dos saberes e das posturas específicas ao exercício profissional docente”.
(PIMENTA e LIMA, 2008, p.61)

Na Universidade Federal de Goiás, a formação de professores para o ensino de artes começa com os
an�gos cursos de Desenho e Plás�ca, que vão de 1974 a 1977. Mais tarde, temos a Licenciatura em Desenho e
Plás�ca, de 1981 a 1983. Nas décadas de 1980 e 1990, �vemos a licenciatura em Educação Ar�s�ca com o
modelo da polivalência. Em 1996, o bacharelado já havia feito uma reforma para as Artes Visuais e a
Licenciatura acompanha essa nova nomenclatura na reforma de 2000.

Essa reforma é crucial não apenas pela mudança de nomenclatura, mas porque insere no currículo a
questão da pesquisa, do Trabalho de Conclusão de Curso e amplia as horas de estágio para 400, distribuindo-as
ao longo do curso. Até 2004, o estágio era vivenciado numa só escola, geralmente, a an�ga Escola de Aplicação
da UFG, hoje Centro de Educação e Pesquisa – CEPAE. A par�r de 2005, começamos a diversificar o campo de
estágio, dividindo os alunos em grupos e permi�ndo que os mesmos explorassem diferentes contextos
educacionais. Como temos alunos que moram em cidades próximas de Goiânia, em 2007 e 2008 �vemos
projetos de estágios desenvolvidos em escolas nas cidades onde moram. A diversidade certamente nos trouxe o
problema de realizar a supervisão. Tivemos que apostar noutras formas de acompanhamento que pediam uma
supervisão “mais flexível” por parte do professor da disciplina nos locais de estágio e um maior inves�mento
em socialização das experiências, compar�lhamento reflexivo, discussão e elaboração de planos de intervenção
e acompanhamento sistema�zado por meio de relatos de experiência dos mesmos.

1

Anápolis (55 km), Goiandira (250 km), Hidrolândia (32 km).

Estamos enfrentando, também, situações que desafiam as universidades públicas brasileiras a
repensarem a maneira como se entendem e constroem sua “ambiência pedagógica”. Tomamos esse termo de
Belintante que nos

Propõe (...) uma aproximação consistente entre projetos de formação con�nua e uso de
redes informacionais no campo da educação. Sugere o conceito de “ambiência de
formação con�nua” como forma de garan�r um espaço de mobilização em torno da ideia
de formação em serviço, para que os projetos tenham como ponto de par�da as próprias
demandas da comunidade. A par�r dessa ar�culação, vislumbra novas possibilidades de
conjugação de projetos de formação con�nua, de pesquisa acadêmica e de autorias em
rede, ressaltando a importância de uma gestão contextualizada de conhecimentos em
rede, explícita e democrá�ca o suficiente para permi�r que a escola ou rede escolar seja
um locus privilegiado de pesquisa, de ação pedagógica e de autorias descentralizadas.
(BELINTANE, 2002)

1.1. Estágio curricular: deslocamentos geográficos e operacionais

Não podemos cair no erro de considerar a ambiência pedagógica apenas conectada a possibilidades da
mediação pelo Sistema de Comunicação Digital. Sem dúvida, teremos que planejar, desenvolver e reorientar
pela rede “www” formas de mediação: múl�plos contatos, acessos “wikipédicos” a informações, tête-à-tête
virtuais (web conferências) e tantas outras coisas. Mas a ambiência pedagógica tem a ver com a imersão em
campos culturais onde nós, membros de universidades, temos sido estranhos no ninho. No campo da educação
(qualquer uma), temos o desafio de pensar a democra�zação que essa complexidade da cultura
contemporânea pode fomentar nas formas de aprendizagem. Para Willians (1979), cultura é a prá�ca co�diana
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vivida envolvendo sujeitos e relações sociais que carregam tensões, conflitos, inovações e mudanças reais e
constantes. Estamos sugerindo que as atuais formas de ambiência terão de ser ressignificadas para que o
estágio curricular possa exis�r nesse “novo” contexto de complexidade que a educação em rede instaura.

Se, na Licenciatura presencial, já enfrentamos a distância de moradia de alguns alunos do campus da UFG
em Goiânia, essa distância geográfica muda radicalmente nos polos EAD: muitos alunos matriculados num
determinado município não moram naquela cidade e, sim, em municípios circunvizinhos ou até mesmo em
outros fora do estado de Goiás. Como atender a já mencionada Lei Nº 11.788 no seu Art.1o, que define estágio
como “ato educa�vo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho”? Como realizar a
supervisão se os alunos estão distantes simbolicamente e geograficamente, distribuídos em municípios polos,
longe da universidade propositora do curso?

A resolução CEPEC nº 731 § 2º do Art. 1º, que define a polí�ca de Estágio para a formação de professores
da Educação Básica na Universidade Federal de Goiás, entende o estágio curricular como uma a�vidade
privilegiada pelo diálogo crí�co com a realidade, favorecendo a ar�culação entre ensino-pesquisa-extensão. É
nessa perspec�va que temos trabalhado o estágio curricular obrigatório na Licenciatura presencial e é essa
maneira que estamos propondo às licenciaturas na modalidade a distância na Faculdade de Artes Visuais.

Nosso trabalho, de acordo com as normas gerais da UFG, visa criar um espaço para que o licenciando
interaja com os ambientes de ensino, experimentando uma pluralidade de contextos educacionais nos quais o
ensino/aprendizagem de artes visuais acontece ou possa vir a acontecer. A pretendida interação deverá ser
buscada através da pesquisa (inves�gação), da imersão etnográfica par�cipante, da reflexão e da intervenção
pedagógica na escola-campo. A pesquisa é o caminho metodológico para a formação docente.

Com base nas experiências, a a�tude inves�ga�va reflexiva desestrutura os préconceitos e, segundo
Pimenta e Lima, contrapõe-se “às orientações das polí�cas geradas a par�r do Banco Mundial, que reduzem a
formação a mero treinamento de habilidades e competências” (p.41). É necessário inves�r no
“aprofundamento conceitual de estágio e das a�vidades que nele se realizam” (PIMENTA e LIMA, p. 45).

Uma literatura emergente aponta caminhos mais flexíveis, diversificados e plurais para o estágio
curricular obrigatório. Entre a norma�zação reguladora e a pesquisa que aponta caminhos mais condizentes
com a cena contemporânea de arte e de educação, seguimos buscando tá�cas que nos apontem resultados
transformadores. Acreditamos que o desenvolvimento do estágio curricular obrigatório numa universidade
expandida pela rede mundial de computadores acirra ainda mais os conflitos já existentes.

No campo da formação con�nua, os formadores universitários — demasiadamente
presos ao modelo presencial, que ancora boa parte do processo educacional na
verborragia do formador e no eixo teórico por ele escolhido — nem sempre estão
dispostos a conhecer e a conceber novas possibilidades e modelos para o campo,
sobretudo quando estão em jogo as potencialidades das novas tecnologias (BELINTANTE,
2002).

Sugerimos, então, a revisão da concepção de estágio ainda presente no imaginário das escolas e das
universidades. Essa revisão não pode ser desconectada da necessidade de repensar:

a escola e a educação na cena cultural contemporânea;
os conceitos de arte/educação/cultura: aproximação com abordagens mul�culturais e com a educação
para a cultura visual;
a concepção de escola: aproximação do conceito de comunidade;a escola expandida;
o conceito de estágio: aproximação com a pesquisa qualita�va e a construção da iden�dade docente
como inves�gador;
o sen�do ou a ressignificação da relação entre o aprender e o ensinar e o papel do professor e do aluno
nesse contexto;
as ferramentas midiá�cas: passagem de uma didá�ca instrumental para uma e-Arte/Educação —
Aproximação com a pedagogia crí�ca;

2
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Fernanda Pereira da Cunha na sua tese de doutorado Inclusão Digital Tecnoé�ca na E-Arte/Educação
propõe uma prá�ca de ensino/aprendizagem de e-arte-educa�va que possibilitasse aos alunos experimentar,
enquanto pessoas, ações significa�vas para a construção de pensamentos crí�cos/autônomos, oriundos da
cri�cidade acerca de uma situação problemá�ca con�da na realidade tangível do mundo em que vivem.

Esses seis itens listados não esgotam nossa necessidade de revisão, mas servem, no momento, para
indicar que precisamos inves�r em outro �po de competência: a competência para não ter competências
prontas, fixas. Competência para entender a importância das a�vidades interpreta�vas, para os exercícios
dialógicos, para a construção de autonomias e de parecerias etc. Tudo isso nos leva a um alargamento da
concepção de escola e de educação e, consequentemente, de estágio.

É necessária a mediação processual de todas as etapas: do primeiro olhar à construção e realização da
proposta de intervenção-interação. O professor de estágio deve ins�gar a reflexão crí�ca sobre as diversas
culturas do campo de estágio: a cultura universitária, da qual professor/aluno estagiários são os representantes;
cultura da escola ou de outro campo de estágio (ONGs, Projetos sociais); cultura da comunidade e culturas
juvenis, além das subje�vidades postas em confronto (professores, alunos, funcionário etc.) nos trânsitos
educa�vos. O docente responsável pelo estágio não é um bedel ou simples regulador da obrigatoriedade do
estágio curricular. Ele é parte desse processo. Sua visão de educação integra a construção das iden�dades
docentes em formação, pois ele, por sua vez, também está no processo de constante aprendizagem.

É nessa direção que a proposta para o estágio das licenciaturas na modalidade a distância na FAV tem se
encaminhado. O Estágio Curricular desenhado para o curso da modalidade a distância visa propiciar o exercício
pedagógico de manifestações da arte e da cultura, enfa�zando aspectos sociais, históricos e culturais,
dialogando com os estudos culturais, com as visualidades, com as diferentes tecnologias (velhas e novas).
Adver�mos aqui que, se um recurso é de outros tempos, não quer dizer que o professor não o u�lizará na sua
prá�ca pedagógica. Cada um no seu contexto, lançando mão daquilo que tem possibilidade é que fará da sua
prá�ca docente um ato criador. Sendo assim, não importa se são tecnologias são “novas” ou de “outrora”: o
que não podemos é cristalizar as metodologias e nem nós mesmos, pois senão paralisados ficamos e nos
repe�remos sempre. Os aspectos esté�cos, ar�s�cos e culturais de mediação e construção da realidade e do
relacionamento humano guiam a elaboração de propostas com a devida consciência de pluralidade,
diversidade, complexidade e instabilidade do que seja realidade e das teias de relacionamento humano.
Vejamos como uma ex-aluna da Licenciatura em Artes Visuais relembra o processo:

Em 2005, ainda aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes
Visuais da UFG, vivenciei o processo de pesquisa reflexiva em que sair do espaço
acadêmico foi fundamental para a busca por um processo de construção de
aprendizagem pautado na pesquisa e reflexão em espaço de atuação pedagógica. Neste
contexto, eu e meu grupo de Estágio Curricular obrigatório e TCC vivenciamos a
experiência de inves�gar o espaço de um setor de Goiânia denominado Setor Pedro
Ludovico. Neste processo, levantamos por via de diferentes registros, aspectos rela�vos à
história do setor e das visualidades presentes neste espaço, a fim de promover uma ação
pedagógica num dos espaços de ensino formal presentes no setor. Nesta ação, �vemos o
apoio não apenas da equipe escolar do Colégio Estadual Visconde de Mauá, mas também
de um dos ar�stas, Pedro Inácio da Silva, produtor de pinturas murais recorrentes nos
muros do Setor. (BATISTA, Noeli, 2008)

Como já foi dito, a proposta de estágio é construída com base na pesquisa que prevê a imersão no
contexto escolar, vivenciando o co�diano nas suas diversas facetas: relações, jogos de força, hierarquia de
funções etc. Essa ex-aluna é hoje uma professora da rede pública estadual com uma atuação diferenciada.
Ba�sta pondera que “Enquanto professora de arte, tenho refle�do sobre a necessidade de fazer perguntas. De
auto contestar em nome das reais mo�vações que povoam meu imaginário e, consequentemente, dos meus
alunos”. Para essa professora, o estágio não serviu como modelo, mas como possibilidade de construção de
iden�dade docente com a percepção de que:
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Construir um currículo é fazer escolhas, entre tensões que disputam espaços de poder,
quer ora se aproximam dos interesses da escola, ora se afastam dos interesses dos
alunos. Aproximar-se nos interesses da escola neste sen�do, é promover a ordenação e
consequente mensuração dos resultados ob�dos através dos conteúdos propostos a
serem alcançados num determinado espaço de tempo. No entanto, este espaço de tempo
muitas vezes não corresponde ao período necessário para percorrer um determinado
trajeto, seja ele de ensino ou de aprendizagem.

É importante frisar que o reconhecimento do estágio como esse campo de possibilidade de construção
de posturas menos rígidas, no reconhecimento das incertezas, não se faz de forma instantânea. Há todo um
processo de desaprendizagens, de reconstrução do olhar para a escola, de revisão de como o estagiário se
percebe em relação aos profissionais das escolas e muitos outros aspectos. Esse trabalho é realizado ao longo
de cinco disciplinas de estágio que, junto com outras, perfazem o nem sempre tranquilo “i�nerário de formação
docente”.

Ao longo do nosso curso, temos estudado disciplinas que podem ser entendidas como fundamentais para
a formação específica do licenciado, por exemplo: Fundamentos da Arte Educação; Cultura; Currículo e
Avaliação e Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico. Agora chegamos ao momento no qual sairemos da
nossa sala de aula, mesmo que virtual, para adentrar no contexto do campo profissional, nesse caso, as escolas
ou outro espaço pedagógico para o ensino de artes. E temos que lembrar sempre que estes espaços ficam
numa cidade, numa determinada região, marcada por caracterís�cas muito próprias. Não podemos perder de
vista esta dimensão, estas singularidades.

Para a UFG, “o estágio é um componente curricular de caráter teórico-prá�co que tem como obje�vo
principal proporcionar aos alunos a aproximação com a realidade profissional, com vistas ao aperfeiçoamento
técnico, cultural, cien�fico e pedagógico de sua formação acadêmica, no sen�do de prepará-lo para o exercício
da profissão e cidadania.” (CEPEC no. 731). No caso específico dos cursos de licenciatura em Artes Visuais,
podemos acrescentar ainda a formação ar�s�ca, esté�ca, cultural e pedagógica para o exercício da profissão
docente nesta área.

Por isso, nessa primeira disciplina de estágio, vamos começar entendendo a legislação que rege esse
momento forma�vo das licenciaturas no âmbito federal, nas regulamentações internas da UFG e como a
Faculdade de Artes Visuais estruturou sua proposta de estágio curricular obrigatório e não obrigatório para os
seus cursos de licenciatura.

As orientações para o estágio fazem parte do Projeto Polí�co Pedagógico do curso e procuram promover
a aproximação do aluno com a realidade do campo de trabalho, reconhecendo a indissolução entre a teoria e a
prá�ca deste ensino. A forma de estruturação do estágio curricular obrigatório favorece o confronto com a
diversidade das prá�cas culturais, com as dificuldades históricas do campo, com os desafios ins�tucionais,
fazendo do estágio um laboratório de descoberta de possibilidades e de superação e avanços metodológicos.

3

A resolução CEPEC no. 837 fixa o currículo pleno do Curso de Licenciatura em Artes Visuais – na
Modalidade de Ensino a distância – Ead, do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), para os alunos
ingressos a par�r de 2007 tendo em vista o que consta do processo n° 23070.007485/2007-19

A Resolução CEPEC no. 631, que define a polí�ca de estágio para a formação de professores na
Universidade Federal de Goiás, na forma no § 1º, apresenta como princípios desta polí�ca:

I. uma organização curricular que possibilite a apreensão do contexto educacional e a
atuação profissional na gestão, planejamento e avaliação do processo educa�vo;

II. o desenvolvimento pleno do educando, a formação cultural e é�ca para o exercício da
cidadania, a inserção crí�ca na profissão e a qualificação para o trabalho;
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A Lei Federal sancionada em 07.12.1977 e publicada em 09.12.1977, conhecida como
“Lei dos Estágios”; regulamentada pelo Decreto no. 87.497 de 18.08.1982, estabelece
que nos estágio seja fomentado:

III. o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional que possibilite cri�car,
inovar, bem como lidar com a diversidade;

IV. a pesquisa como uma dimensão da formação e do trabalho docente;

V. formação inicial ar�culada com a formação con�nua.

No § 2º. desse mesmo regulamento, encontramos a compreensão do estágio curricular
como uma a�vidade privilegiada de diálogo crí�co com a realidade que favorece a
ar�culação ensino-pesquisa-extensão, configurando um:

I. espaço forma�vo e de sensibilização dos estudantes para o atendimento das
necessidades sociais que preserve os valores é�cos que devem orientar a prá�ca
profissional;

II. momento de maior aproximação e compreensão da realidade profissional a luz dos
aportes teóricos estudados que favoreça a reflexão sobre a realidade e a aquisição da
autonomia intelectual e o desenvolvimento de habilidades conexas à profissão docente;

III. componente curricular, de caráter teórico-prá�co, cuja especificidade proporcione o
contato efe�vo do aluno com o campo de estágio, acompanhado pela ins�tuição
formadora;

IV. componente do projeto polí�co pedagógico do curso que considere seus obje�vos,
metodologia, acompanhamento e avaliação.

Temos também a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que define no seu Art.1º estágio
como “ato educa�vo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação
para o trabalho produ�vo de educados que estejam frequentando o ensino regular em ins�tuições de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos”. Além dessa compreensão ressalta
que:

§ 1º. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o i�nerário
forma�vo do educando.

§ 2º. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da a�vidade profissional e
à contextualização curricular, obje�vando o desenvolvimento do educando para a vida
cidadã e para o trabalho.

Saiba mais

Conheça os instrumentos legais para a realização do Estágio Curricular no site da UFG:

RGCG – Regimento Geral dos Cursos de Graduação da UFG.
Lei No. 11.788, de 28 de Setembro de 2008
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Artes Visuais. 16 de janeiro de 2009.
Orientação Norma�va No. 7, de 30 de outubro de 2008.
Resolução CEPEC no. 880, Resolução CEPEC no. 731, Resolução CEPEC no. 631
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A�vidade 1

A par�r da leitura e compreensão feita até aqui, pense nas questões expostas abaixo e, na sequência,
publique suas reflexões no fórum a ser proposto por seu professor:

1. Você já vivenciou uma situação de estagio e do ser estagiário (independente de ter sido na área da
educação)?

2. Em caso afirma�vo, como foi a experiência vivida?
3. Se não viveu essa experiência, o que pensa sobre estagio e o ser estagiário?
4. Refle�ndo sobre o estagio e a formação, o que você, que aprende ao mesmo tempo em que ensina,

pensa sobre a indissolução entre a teoria e a prá�ca do ensino de arte?
5. Você acredita que, de que forma, o estagio poderá lhe proporcionar um aperfeiçoamento técnico,

cultural, cien�fico e pedagógico de sua formação acadêmica e prepará-lo para o exercício da
profissão e cidadania?

Revendo os textos e os conhecimentos construídos em disciplinas anteriores, tais como:
Fundamentos da Arte Educação; Cultura, Currículo e Avaliação; Organização e Gestão do Trabalho
Pedagógico e, também, as disciplinas de ateliês, o que você destacaria de uma ou mais como fundamental
para este momento do estagio? O que não podemos esquecer? Aquilo que não podemos deixar de fora?
Extraia lá dos textos anteriores, seja dos que acompanham as disciplinas ou aqueles que você fez a par�r
das mesmas (anote), e coloque em discussão na rede. Pode ser um conceito, uma a�vidade, uma
recomendação, um lembrete, uma obra de arte, um período, uma relação que tem que ser feita... O
importante aqui é extrair algo daquilo que já foi visto no curso. Para nós, o que passou con�nua presente
em forma de conhecimento construído. Portanto, precisamos socializar, conversar sobre, pois, quem sabe,
suas descobertas e aprendizagens tocarão o outro tanto quanto lhe tocou e você também poderá ser
tocado pelos conhecimentos do outro.



A�vidade 2

Depois de respondidas estas questões propostas anteriormente, extraído os recortes de textos ou de
imagens de disciplinas anteriores e discu�do nos fóruns, cada um irá escrever uma carta endereçada a um
colega de curso aqui da licenciatura. Pode ser um colega próximo, do mesmo polo, ou distante, de outros
polos, aquele que você encontra nos fóruns de discussão ou, talvez, aquele que nunca aparece, mas
sabemos que ele está lá no seu polo construindo conhecimentos. Talvez você escreva a carta àquele que
você sempre concorda com as ideias ou aquele que vocês sempre discutem, debatem, que discordam um
do outro (pois são importantes os diferentes pontos de vista).

O conteúdo desta carta devera ser o apontamento de algo que você trouxe de disciplinas anteriores e
que, nesta carta, você enderece ao outro, falando da importância deste conteúdo neste momento do inicio
do estagio.

Crie um �tulo para sua carta, algo do �po: Carta a um aspirante de professor, Carta a um professor
em construção, Carta sobre as inquietações e conflitos de um jovem estagiário! Ou, mais ainda, Indagações
e orientações de um estagiário a outro estagiário! Invente um �tulo para sua carta, coloque imagens,
poemas, musicas. Lembre-se de que é uma carta de recomendação, daquilo que vivemos no curso e não
poderemos esquecer agora no estágio!

Acreditamos firmemente que cada um construiu pelos mesmos textos, pelas mesmas disciplinas,
diferentes percursos, diferentes aprendizagens. Queremos que você conte e recomende ao outro aquilo
que você construiu, para que ele possa aprender com os seus saberes, com as suas sistema�zações, e que
você aprenda também com saberes dele! É o outro me ajudando a construir meu olhar, mais apurado, mais
sensível, mais perspicaz. É a riqueza da diversidade de olhares, saberes e fazeres arte e educação.

1.2. A proposta de estágio para a licenciatura em artes visuais – modalidade a
distância da UAB

A proposta de estágio para a Licenciatura em Artes Visuais — Modalidade a Distância da UAB está em
diálogo com polí�ca de Estágio para a formação de professores na Universidade Federal de Goiás e,
par�cularmente, com as experiências desenvolvidas no estágio do curso presencial Artes Visuais — Licenciatura
oferecido de forma regular, período matu�no da FAV.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/5/imagens/cap1/figura1.jpg
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O Estágio Curricular Obrigatório no curso presencial Artes Visuais — Licenciatura é estruturado em cinco
etapas de forma a configurar um “i�nerário forma�vo”, iniciando no quarto período e indo até o oitavo e úl�mo
período do curso. Metodologicamente, a experiência de estágio tem se construído com base na pesquisa e na
inves�gação do contexto do campo, na busca da inter-relação escola e comunidade, na construção de parcerias
com diversos atores do processo educa�vo e na compreensão do estágio como construção da iden�dade
docente.

Acreditamos que essa base epistemológica vá ao encontro da resolução CEPEC No. 731 o § 2º do Art. 1º,
que define a polí�ca de estágio para a formação de professores da educação básica na Universidade Federal de
Goiás quando entende o estágio curricular como uma a�vidade privilegiada pelo diálogo crí�co com a
realidade, favorecendo a ar�culação entre ensino-pesquisa-extensão.

Nossas propostas, além de buscarem o atendimento à lei, visam criar um espaço para que o
licenciando interaja com os ambientes de ensino, experimentando uma pluralidade de contextos
educacionais nos quais o ensino/aprendizagem de artes visuais acontece ou pode vir a acontecer. Nessa
pluralidade, é necessário mergulhar e interagir com a diversidade de situações educa�vas que existe na
pluralidade. A pretendida interação deverá ser buscada através do estudo, da pesquisa (inves�gação), da
observação par�cipante, da reflexão e da intervenção pedagógica na escola-campo.

O estágio curricular proposto para o curso da modalidade a distância visa propiciar o exercício
pedagógico de manifestações da arte e da cultura, enfa�zando aspectos sociais, históricos e culturais,
dialogando com os estudos culturais, com as visualidades e diferentes tecnologias, aspectos esté�cos, ar�s�cos
e culturais de mediação e construção da realidade e do relacionamento humano. Ao enfa�zar estas
especificidades, chamamos atenção para o distanciamento da formação de professores de artes visuais dos
processos de arte terapia e de assistencialismo social.

Ao considerar o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório como processos forma�vos no
i�nerário do ensino aprendizagem de cada aluno do curso, esses deverão seguir as seguintes observações:

1. Estágio não é emprego, não gera vínculos emprega�cios e o estagiário não pode ser u�lizado para suprir
demandas da ins�tuição concedente do estágio;

2. Todo estágio curricular deve ser supervisionado;
3. Todo estágio curricular deve ser legi�mado por:

Documento de convênio;
Termos de compromisso assinados pelo aluno, pelo coordenador de estágio de sua unidade e pela parte
concedente;
Plano de a�vidades;
Por fichas de frequência;
Pelo relatório final;
Passemos, então, para as especificidades de cada uma dessas possibilidades de estágio.

1.3. O estágio curricular não obrigatório

O estágio curricular não obrigatório é opcional, ou seja, não é disciplina. Mas é importante para ampliar
ou aprofundar a formação por meio de vivência de experiências próprias da situação profissional. O estágio
curricular não obrigatório está previsto no projeto pedagógico do curso, mas não está previsto no fluxograma
do curso. No entanto, quando o estudante realizar esse estágio, mediante solicitação, a carga horária do mesmo
será registrada no histórico escolar.

É importante lembrar que todo estágio só pode ser realizado mediante convênio e tem que ser
supervisionado por um professor da UFG. O estudante não pode realizar o estágio curricular não obrigatório
como voluntário: terá que receber o pagamento de bolsa estágio, auxílio transporte e seguro pago pela
ins�tuição na qual realiza o estágio. Esse estágio pode ser realizado fora ou dentro da UFG, em funções
compa�veis com o curso do estagiário.
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O estágio curricular não obrigatório não poderá ser aproveitado como estágio curricular obrigatório e,
também, não pode ser confundido com as a�vidades complementares.

Como prever o estágio curricular não obrigatório?

Iden�ficar as possibilidades de locais de estágio não obrigatório para a realização de convênios;
Iden�ficar os agentes de integração conveniados com a UFG, como o IEL ou CIEE, para cadastros dos
alunos;
O aluno poderá par�cipar de estágio curricular não obrigatório a par�r do segundo semestre do curso.

1.4. Estágio curricular obrigatório

Este estágio é aquele previsto e distribuído em disciplinas no fluxograma do curso. No caso do ensino a
distância, o horário não será circunscrito a dias estabelecidos no quadro de horários semestrais, mas deverá ser
feito um planejamento de dias, horários de visitas de campo para acompanhamento da pessoa responsável na
escola/campo e para que o orientador acadêmico responsável pela disciplina estágio estabeleça formas de
contato on-line para discussão do processo a cada semana. A atuação dos alunos será avaliada e sua reprovação
terá como consequência a impossibilidade de prosseguir o curso, uma vez que não temos a oferta de disciplinas
de semestres anteriores na modalidade a distância.

Dessa forma, como já foi dito, o estágio é compreendido como espaço forma�vo e como espaço de
construção de iden�dade docente. Para aqueles que já atuam como professores, é importante fazer todas as
etapas de estágio, pois a proposta dos cursos de Artes Visuais — Modalidade a Distância — prepara a atuação
docente com base na inves�gação e mapeamento etnográfico das relações entre escola e co�diano, escola e
comunidade, escola e diversidade cultural, cultura escolar, cultura juvenil. Esses e outros aspectos servem de
base para a construção de um plano de intervenção/interação do estagiário com o campo de estágio.

Preferencialmente, o estágio será desenvolvido em grupo, devendo ficar claro de que forma será a
atuação de cada um dos par�cipantes. Para cada etapa, o planejamento das a�vidades deve ser entendido
como um processo, com tempo para que seja discu�do, revisto, modificado e avaliado. Assim como no curso
regular, o estágio obrigatório da Licenciatura em Artes Visuais — Modalidade a Distancia, parceria UAB — está
organizado em cinco disciplinas:

Estágio I Pesquisa de campo em diversas situações para o ensino de arte

Estágio II Imersão em situações de ensino não-formal

Estágio III Imersão em situações de ensino formal

Estágio IV Laboratório de elaboração de projetos

Estágio V Desenvolvimento da Intervenção/interação pedagógica (docência)

Cada disciplina proporciona experiências que servem de base teórica e prá�ca para desenvolver a
próxima etapa. As cinco disciplinas de estágio curricular perfazem um total de 450 horas, atendendo à
legislação federal em vigor. A lei que regulamenta a formação de professores estabelece uma carga horária de
400 horas aulas distribuídas ao longo do processo de formação no curso.

Conheça as etapas, ações e carga horária prevista para cada uma das disciplinas de estágio que serão
trabalhadas no decorrer do Curso:



Etapas Ações C.
H.Etapas Ações C.
H.

Estágio
I

Discussão sobre o papel do estágio na polí�ca de formação de
professores nos cursos licenciatura da UFG;
Mapeamento do contexto educa�vo formal e não formal no estado de
Goiás, localizando o contexto do município-polo;
Discussão do estágio como espaço de formação docente: memória do
percurso escolar de cada estudante;
Desenvolvimento de competências etnográficas para a inves�gação e
imersão do contexto escolar e de outros campos de estágio;
Mapeamento de possibilidades, reconhecimentos de territórios de
mul�plicidade, diferentes construções de projetos pedagógicos;
Elaboração de mapas e cartografias de campo de estágio com base nos
dados ob�dos;
Elaboração de Relatório Final.

90h

Estágio
II

Histórias de vida e formação: Um Caminho Metodológico;
Memória de vivências culturais por parte do estagiário;
Memória do percurso do aprender/ensinar arte;
Da história do sujeito à história da cidade: A cidade enquanto lugar e as
possibilidades de estágio;
Mapeamento e imersão em experiências de ensino não formal que
privilegiem experiências de arte e cultura. Acompanhamento e análise da
estrutura dos projetos, dos financiamentos para polí�cas ar�s�cas e
culturais;
Mapear possibilidades para o ensino de artes visuais em projetos sociais,
centros comunitários, ONGs, OSCIPs etc. Entender a diversidade das
situações de ensino e das maneiras onde arte tem espaço;
Observação de projetos e formas de planejamento e avaliação de
projetos que envolvam relações de arte e trabalho, recuperação social
etc;
Elaboração do Relatório Final.

90h



Etapas Ações C.
H.

Estágio
III

Imersão no espaço formal previamente escolhido por meio da
observação do co�diano e das dinâmicas desse contexto;
Leitura e reflexão da construção do Projeto Polí�co Pedagógico da escola
que cada um já vem estudando desde o modulo I;
Discussão compar�lhada das semelhanças e diferenças da diversidade de
contextos educa�vos;
Obje�vos e procedimentos de análise de prá�cas pedagógicas em artes
visuais em contextos diferenciados de educação formal;
Prá�ca pedagógica como prá�ca social: análise de processos pedagógicos
e da estruturação do trabalho docente. Observação das relações
profissionais na escola-campo;
Acompanhamento e análise de planejamento pedagógico, adminis-
tra�vo, polí�co e cultural;
Implementação da observação da estrutura da ro�na escolar, da
construção e viabilização do Projeto Polí�co Pedagógico – PPP e do
Projeto de Desenvolvimento Escolar – PDE;
Elaboração do Relatório Final.

90h

Estágio
IV

Definição de um espaço para estágio (ensino formal ou não formal),
elaboração do projeto em parceria — escola e comunidade — na
viabilização e desenvolvimento de materiais e recursos a serem u�lizados
no projeto;
Desenvolvimento do plano elaborado na etapa anterior em espaços
previamente definidos;
Elaboração e desenvolvimento de um plano de intervenção;
Acompanhamento sistema�zado/compar�lhamento das experiências em
seminários/fórum de discussões;
Inicio da aplicação da proposta;
Elaboração processual do relatório de estágio;
Compar�lhamento dos resultados — entrega de cer�ficados e de cópia
de relatório;
Elaboração do Relatório Final.

90h
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Etapas Ações C.
H.

Estágio
V

Realinhamento e con�nuidade de desenvolvimento da proposta de
intervenção pedagógica em artes visuais desenvolvida e iniciada a
aplicação no estágio IV;
Desenvolvimento de uma ação concreta que fique na escola e/ou nos
espaços do estágio mesmo depois do término deste;
Avaliação em processo e em parceria das etapas do projeto;
Retomada do processo anterior: inves�gação dos resultados, entrevistas
etc;
Acompanhamento sistema�zado/compar�lhamento dos resultados
Elaboração processual do relatório de estágio;
Elaboração de relatório, reunindo as informações e dados dos relatórios
anteriores;
Entrega de cer�ficados e de cópia de relatório;
Sistema�zação dos dados e resultados ob�dos no campo de estagio em
um ar�go;
Conexão com o trabalho de conclusão de curso;
Elaboração do Relatório Final.

90h

Para a Faculdade de Artes Visuais, o estágio curricular obrigatório tem como obje�vo oferecer
subsídios para a revisão curricular e para a adequação de programas de atualização de metodologias de ensino,
de modo a permi�r à FAV uma postura realista quanto à sua contribuição ao desenvolvimento regional e
nacional, além de permi�r melhores condições de avaliar o profissional em formação.

Para o aluno, o estágio oferece possibilidade de uma visão prá�ca do funcionamento de uma ins�tuição
educacional e, ao mesmo tempo, leva à familiaridade com o ambiente de trabalho. Também possibilita
condições de treinamento específico pela aplicação, aprimoramento e complementação dos conhecimentos
adquiridos no decorrer do curso, indicando caminhos para iden�ficação de preferências para campos de
a�vidades profissionais.

Para as ins�tuições que abrem suas portas e acolhem nosso estagiário, o estágio es�mula a criação de
canais de cooperação escola/universidade/comunidade. A proposta de estágio que apresentamos se preocupa
com as demandas da escola, com a experiência prévia ali desenvolvida, com os saberes dos seus diversos
atores: diretores, coordenadores, professores, funcionários e estudantes. Um dos itens na elaboração do
projeto é prever o que será deixado para aquele campo de estágio como forma de contribuição da FAV – UFG
na solução de problemas de interesse mútuo, par�cipando, assim, de maneira direta e eficaz na formação de
profissionais de nível superior, contribuindo para melhorar a adequação da teoria à prá�ca.

A possibilidade de parceria também é fundamental. O estagiário não elabora os planos de intervenção
trancado na universidade: procura parcerias dentro da escola, discute possibilidades, ouve a fala de quem tem
mais experiência.

1.4.1. Avaliação

Conforme Art 8º. da Resolução CONSUNI nº. 06/2002, a avaliação do desempenho do aluno no estágio
será regulamentada pelos respec�vos cursos e será de responsabilidade do professor orientador, que
considerará as observações e relatórios feitos pelo aluno e pelo supervisor, assim como outros mecanismos do
ambiente moodle u�lizados na avaliação do desempenho do aluno. Recomendamos que a avaliação seja vista
numa percep�va global do processo. Sendo assim, deve-se considerar:
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A atuação do estagiário (aprendizagem e capacidade de refle�r sobre sua aprendizagem);
A atuação dos professores formadores e orientadores (orientações, trocas, mediações, diálogos);
O contexto das escolas (disponibilidade, parceria, diálogos);
A condução da universidade (representada aqui pela FAV);
O processo (as a�vidades desenvolvidas/ intervenção realizada).
Conforme Art. 7º. da mesma resolução, para obter aprovação na disciplina estágio o aluno deverá:

1. ter frequência mínima de 75% nas a�vidades previstas;
2. obter, no mínimo, 5,0 pontos na média final;
3. a nota do aluno estagiário será resultado de um processo e considerará a construção de competências na

área do ensino de artes visuais.

1.4.2. Relatório parcial e final

Ao final de cada etapa do estágio curricular obrigatório, será gerado um relatório sobre a experiência.
Essa sistema�zação terá um caráter descri�vo e reflexivo, pois, neste momento, ele muito interessa a todos nós
que estamos lidando com a formação das reflexões oriundas deste campo de estágio. O relatório final (estágio
V) será a somatória de todos aqueles que cada um sistema�zou nos módulos anteriores. O relatório terá uma
importância fundamental na organização do seu trabalho de conclusão de curso, pois ele conterá os dados das
suas imersões, das suas vivências, descobertas, experiências do campo de estagio e, consequentemente, deste
início do ser docente. Portanto, não despreze nenhum dado: junte-os, pois você no campo de estágio é um
pesquisador da sua própria trajetória!

1.4.3. Cer�ficado

Entendemos que os diversos atores do campo de estágio são parceiros da FAV–UFG no processo da
construção do estágio curricular. Sendo assim, desde 2005, temos adotado a prá�ca de cer�ficar aquelas
pessoas (coordenadores, estudantes, funcionários, familiares, ar�stas da comunidade) que par�ciparam no
projeto de intervenção/interação desenvolvido pelos estagiários. O cer�ficado sela a parceria e reafirma o
caráter compar�lhado da experiência. Cada turma pode elaborar seu próprio projeto gráfico de cer�ficado,
contendo os logo�pos da UFG e da FAV. Este abaixo é só um exemplo.

Cer�ficado desenvolvido pela então aluna Carla Osório para a turma de
Estágio IV e V do ano de 2007.
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1.4.4. Socialização dos resultados

Os resultados das experiências de estágio curricular poderão ser apresentados em eventos da área, tais
como eventos cien�ficos como seminários, congressos, fóruns de debates e colóquios, gerando debates,
discussões e contribuições para o avanço teórico-prá�co e metodológico desse espaço dentro dos cursos de
formação de professores em artes visuais, enfa�zando as especificidades da modalidade a distância. É por isso
que está previsto em um dos estágios a organização de um ar�go cien�fico para que socializemos as nossas
experiências no meio acadêmico.

1.4.5. Conexão estágio e trabalho de conclusão de curso – TCC

No módulo introdutório, vocês já �veram a oportunidade de estudar o PPC — Projeto Pedagógico no
Curso. Devem lembrar que é exigência para a integralização curricular a realização de um TCC — Trabalho de
Conclusão de Curso. Em muitos cursos de graduação, o TCC e o estágio são duas instâncias completamente
separadas. Na FAV, consideramos a possibilidade de ar�culação entre a experiência do estágio curricular
obrigatório com o TCC, uma vez que ambos têm como base a pesquisa e a a�tude crí�co-reflexiva da
experiência docente em construção.

A disciplina de Estágio Supervisionado IV é um grande laboratório de elaboração de projetos pedagógicos
a par�r do contexto (campo de estágio) inves�gado. Essa elaboração processual com base na pesquisa
qualita�va pode servir de referência, também, para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Já temos
experienciado esse “casamento” com resultados significa�vos, pois rompemos a dicotomia de que o estágio é a
execução da prá�ca enquanto o TCC é a instância da pesquisa teórica. Se quisermos formar docentes
inves�gadores e reflexivos, por que desassociar momentos tão importantes do seu processo forma�vo?

Mas não é só da nossa graduação que vem essa possibilidade. A UnB oferece o curso de especialização
Arteduca, que desenvolve como projeto final de curso a elaboração e desenvolvimento de uma experiência
docente envolvendo a relação arte e tecnologia. Alunos dos lugares mais diversos de Brasil são divididos em
grupos e montam projetos interdisciplinares que cada um vai executar na sua cidade, em escolas ou em outras
ins�tuições.

4

Arteduca – especialização na modalidade a distância: Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas.
Informações adicionais sobre o curso poderão ser encontradas no seguinte endereço eletrônico:
www.arteduca.unb.br>

Para refle�r

Que alterna�vas temos para irmos além da trilogia: observação, semi-regência e regência?

O processo e os resultados são compar�lhados por meio da construção de blogs ou sites e são reunidos
numa monografia. É uma construção cole�va que passa pela especificidade local para chegar numa gestalt do
grupo. No final, a monografia é apresentada num encontro presencial para uma banca que avalia, aprova ou
recomenda modificações.

A primeira questão está diretamente relacionada com a segunda. O estágio curricular foi, durante
muito tempo, entendido como aquele momento no qual os estudantes universitários das licenciaturas vão
para as escolas “treinar” o que aprenderam na teoria.
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Entendemos que as a�vidades do Estágio Supervisionado têm sua importância no
momento em que estas favorecem ao aluno a complementação de sua formação
acadêmica através da vivência concreta dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o
desenvolvimento das disciplinas sob os aspectos teóricos. (MANUAL DE ESTÁGIO – Curso
Normal Superior. ISEB-Tocan�ns)

A dinâmica dessa “prá�ca” era dividida em três etapas: 1) Observação, 2) Semi-regência e 3) Regência.
Vamos entender melhor essas etapas para que fique claro porque não adotamos mais esse caminho.

Etapas Descrição

Etapa 1:
Observação

Nesta etapa inicial, costumava-se levar os estagiários a uma escola e solicitar que os
mesmos pudessem observar a sala de aula da disciplina específica para a qual
estavam sendo formados. Assim, o foco da observação era a sala de aula e a ação do
professor. O estagiário preenchia fichas de observação e devolvia ao professor da
disciplina estágio com suas observações sobre plano de aula, conteúdos etc. O
estagiário observava, mas não interagia, isso ficava para quando es�vesse mais bem
preparado.

Etapa 2:
Semi-
Regência

Nesta etapa, prevê-se a combinação da observação com o desenvolvimento de planos
de aula para as realidades observadas. Ensaia-se, aqui, mais um treinamento para o
momento final dessa “evolução”, a regência.

Etapa 3:
Regência

Depois de percorrer o “caminho das pedras” da realidade escolar, chega o momento
em que finalmente o estagiário assumirá a regência de uma sala de aula, aplicando o
plano elaborado numa determinada turma sob a supervisão do professor de estágio.
Este irá avaliar a performance do estagiário e discu�r com ele os prós e os contras do
seu desempenho.

Essas três etapas podem ser encontradas de forma evolu�va por períodos/semestres: os três momentos
dentro da carga horária total de uma mesma disciplina ou, ainda, as duas primeiras etapas numa disciplina e a
terceira numa outra. É ainda dessa maneira que as escolas procuradas entendem o estágio, chegando mesmo a
estabelecer “regras” internas (permi�r apenas dois estagiários por sala de aula) para o recebimento de
estagiários naquele estabelecimento para não “bagunçar” o co�diano da escola. Daí a necessidade de
apresentar primeiro a proposta geral de estágio para a escola, ficar disponível para perguntas e estabelecer
parcerias para o acompanhamento dos estagiários mediante o agendamento de um cronograma a ser discu�do
em conjunto, indicando o tempo de duração, horários etc. A coordenação de estágios do curso envia uma carta
com esclarecimentos e detalhamento da proposta e fica a disposição online para as dúvidas.Depois de a escola
aceitar, temos o percurso da burocra�zação necessária.

Problema�zando

Como o estágio curricular pode ser desenvolvido?
O estágio é a parte prá�ca da formação docente?
Qual a diferença entre o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório?
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Saiba mais

Conheça quem são os atores diretamente envolvidos no processo de Estágio na Licenciatura em
Artes Visuais – Modalidade a Distância.

O regulamento Geral dos Cursos de Graduação, Resolução – CONSUNI no. 06/2002: estabelece as
atribuições dos responsáveis e par�cipantes do estágio Curricular na UFG. Além dos atores já
previstos para na estrutura dos cursos presenciais acrescentamos figuras que fazem parte da oferta
das disciplinas na modalidade a distância como, por exemplo, o professor-formador e o professor-
orientador.
Coordenador de estágio Prograd – competências: coordenar e avaliar a polí�ca de estágios da UFG;
supervisionar o cumprimento das normas estabelecidas pelas instâncias competentes; apoiar os
coordenadores de estágios dos cursos em assuntos referentes à realização de estágios e na garan�a
de sua qualidade; acompanhar o processo de estágio, promovendo troca de experiências e
incen�vando a�vidades integradas; promover a divulgação de experiências de estágio na
comunidade universitária e para o público em geral; analisar propostas de convênio e de termos
adi�vos;manter arquivos atualizados sobre os estágios dos cursos da UFG.
Coordenador de estágio da Faculdade de Artes Visuais: O coordenador tem as seguintes
atribuições: a) contato com as coordenações de polo, com as escolas no município, com a Prograd e
com o professor formador; b) coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha
dos locais de estágio; c) solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio; d) apoiar
o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das a�vidades de estágio; e) promover o debate e
a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio; e) manter registros atualizados
sobre o(s) estágio(s) do respec�vo curso.
Professor formador da disciplina estágio: supervisão a mediação on line e coordena as a�vidades
pedagógicas dos orientadores nos encontros presenciais. Promove a formação con�nuada dos
mesmos por meio da leitura de bibliografia per�nente ao tema e acompanha a ação de cada
orientador em sua sala no ambiente Virtual de aprendizagem. Teremos 1 formador para cada
disciplina de estágio.
Professor orientador: responsável pela mediação on-line e presencial da disciplina estágio para cada
polo tutor de estágio no polo que acompanhará as diversas situações de estágio. O professor
orientador de estágio terá as seguintes atribuições: a) Em conjunto com o coordenador orientar os
estagiários na escolha dos locais de estágio; b) planejar, acompanhar, mediar e avaliar as a�vidades
de estágio em diálogo com o profissional colaborador do local do estágio, quando houver.
Supervisor de estágio no polo (parceria polo): profissional do local de estágio que acompanhará o
aluno no desenvolvimento de suas a�vidades. O profissional colaborador (supervisor) do estágio em
campo terá as seguintes atribuições: acompanhar o desenvolvimento das a�vidades de estágio;
assinar frequência; elaborar relatórios; facilitar as condições da pesquisa e da imersão no co�diano
escolar ou de campo do estágio;
O estagiário terá as seguintes atribuições: a) par�cipar do planejamento do estágio e solicitar
esclarecimentos sobre o processo de avaliação de seu desempenho; b) seguir as normas
estabelecidas para o estágio; c) solicitar orientações e acompanhamento do orientador ou do
profissional colaborador do local do estágio sempre que isso se fizer necessário; d) solicitar à
coordenação de estágio a mudança de local de estágio, mediante jus�fica�va, quando as normas
estabelecidas e o planejamento do estágio não es�verem sendo seguidos.

1.5. Estágios e projetos

De acordo com nossa compreensão e experiência, o desenvolvimento do estágio na forma de projetos
colabora para a construção do professor-inves�ga�vo, que faz da sua prá�ca seu objeto e revê a forma
unilateral de construção de conhecimentos no exercício docente. Chavões tais como “aprenderam na teoria”,
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“repassar conhecimentos”, “adquirir prá�ca por meio da observação da atuação de outro profissional” ou “ver a
realidade das escolas” indicam uma compreensão de estágio de ação unilateral, aonde a universidade “vai à
escola” campo, observa, testa, emite um diagnós�co e vai embora.

Acreditamos na importância de diversificar a imersão do nosso estagiário em situações plurais de
contextos educa�vos. Não existe uma única realidade escolar. Uma escola não é igual à outra, a diversidade se
estabelece na condição de cada uma: escolas localizadas no centro da cidade, na periferia, escolas grandes,
médias ou pequenas, escolas rurais, escolas específicas para jovens e adultos, exclusivas para educação infan�l,
escolas mistas e/ou conveniadas, escolas prisionais... Conhecer o contexto significa mergulhar nessas
especificidades e, com base nessas e em parceria, propor o que fazer em termos de educação para as artes
visuais.

Essas mudanças na concepção e estruturação de estágio trazem muitas indagações e dúvidas, pois se
distanciam de procedimentos já conhecidos e assimilados tanto pelos universitários quanto pelos diretores,
coordenadores e professores das escolas. No entanto, essa dificuldade não pode ser empecilho para que
avancemos e experimentemos formas alterna�vas de realizar essa importante etapa de formação docente de
forma mais conectada com as questões da atualidade, com os conflitos do campo, com as questões da
sociedade contemporânea e realizar enfrentamentos de problemas trazidos pela violência, tecnologia, mídia,
diferenças raciais, religiosas, de preferência sexuais etc.

Ampliando nossa concepção de estágio, ampliamos a noção de ação docente e nossa compreensão de
processo educa�vo e de escola. Enfrentamos na licenciatura presencial a desconfiança das escolas que só
entendem o estágio como o aluno dentro da sala de aula, e com o professor da universidade ali plantado para
“supervisionar” o estudante. Não estamos refutando a necessidade de supervisão; ela con�nua sendo
necessária, mas terá que ser repensada, especialmente para nossa modalidade em EAD.

Para refle�r

Como garan�r que o professor da disciplina vá a todos os polos em todas as escolas nas quais serão
realizados os estágios?
Podemos considerar o acompanhamento do professor orientador no AVA como supervisão?
Como estabelecer diálogos com professores em cada contexto do campo escolar para que
“acompanhem” os estagiários nos diversos momentos: inves�gação, elaboração, desenvolvimento e
avaliação de projeto?

Ao pensarmos nas especificidades do trabalho na modalidade a distância, podemos destacar as
a�vidades online, um dos pontos fortes do Moodle enquanto ferramenta de aprendizagem. Vejamos agora um
apanhado global das a�vidades do Moodle e as suas possibilidades no contexto de colaboração e aprendizagem
que podem ser u�lizadas para o acompanhamento, construção e avaliação do processo de estágio nos cursos
de formação de professores em artes visuais. Ainda não u�lizamos todas essas ferramentas, mas é importante
que vocês conheçam e pensem nas muitas possibilidades de interação que as tecnologias digitais nos oferecem:

Diário de campo: esse espaço é semelhante a um caderno de anotações no qual o estagiário registra
a experiência da sua prá�ca semanal no campo de estágio, sua aprendizagem. Permite que o professor
orientador acompanhe as anotações e possa sugerir novos direcionamentos para a inves�gação.

E-por�fólio: é uma apresentação mul�mídia realizada pelo aluno, com materiais selecionados por este,
que mostra uma visão enriquecida e estruturada do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Além
dos materiais já referidos, um e-Por�olio inclui reflexões do aluno sobre o seu conteúdo e respec�vo processo
de aprendizagem e ligações entre os vários componentes. Os e-Por�olios podem ser diversos, como as
diferentes pessoas de uma comunidade. Num e-Por�olio, o aluno escreve a sua própria história e é responsável
pela sua publicação/distribuição. É a iden�dade de cada sujeito em transformação em cada contexto, enquanto
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construtores do seu desenvolvimento ao longo da vida. É, portanto, uma ferramenta de apoio à mudança! O
processo de criação de um e-Por�olio pode ser resumido nas seguintes ações: colecionar, selecionar, refle�r e
relacionar.

Fóruns de discussão: Os fóruns são uma ferramenta de discussão por natureza, ou mesmo um espaço de
reflexão sobre um determinado conteúdo. Nos fóruns, estagiários e professores orientadores discu�rão e
refle�rão sobre o processo em andamento do estágio. Os fóruns do Moodle podem ser estruturados de
diversas formas (discussão geral, uma única discussão, sem respostas etc.) e podem permi�r classificação de
cada mensagem. As mensagens podem também incluir anexos.

Chats: O Chat permite uma comunicação síncrona, em tempo real, entre professores e alunos. Pode ser
ú�l como espaço de esclarecimento de dúvidas, mas pode ter outros usos. A sessão de chat pode ser agendada,
com repe�ção.

Glossários: O glossário permite aos par�cipantes da disciplina criar dicionários de termos relacionados
com a disciplina, bases de dados documentais ou de arquivos, galerias de imagens ou mesmo links que podem
ser facilmente pesquisados.

Diante dessas possibilidades de acompanhamento e supervisão das a�vidades de estágio u�lizando os
recursos tecnológicos, apostamos numa construção mais autônoma e colabora�va da aprendizagem teórica, na
sistema�zação dos dados do trabalho de campo e na capacidade de construir sínteses e propor projetos
transformadores.

Considerar o estágio uma via de muitas mãos é pensá-lo em uma estrutura rizomá�ca que se propõe a
superar a visão unilateral de que o campo de estágio fornece as estruturas para que o universitário possa
aprender a realidade escolar. Pensar em trocas, parcerias...

Resumindo, os princípios norteadores que orientam a experiência do estágio
curricular obrigatório na fav-ufg são:

Para o aluno-estagiário: entender-se como inves�gador-aprendiz na construção de saberes em processo
e na interdependência das trocas sócio-culturais-educa�vas; considerar a trajetória individual e cole�va de sua
formação em Artes Visuais dentro e fora da universidade; colocar-se disponível.

Quanto à elaboraçao da proposta e construção de planos de aula: buscar parcerias; considerar o diálogo
da proposta ao contexto do espaço; checar a existência (ou a não existência), disponibilidade e funcionamento
de espaços específicos e de equipamentos, providenciar antecipadamente ferramentas; desenvolver materiais e
recursos, insistência na busca de colaboradores etc.

Quanto ao trabalho de campo: ampliar o olhar para a diversidade de espaços onde uma
aprendizagem em arte possa ser desenvolvida, fazer o levantamento do espaço nos seus diferentes
aspectos; tentar ver não só as “necessidades”, mas também as “potencialidades” do espaço e considerá-las na
elaboração do projeto; pensar na escola (ou outros espaços) na sua inserção:
comunidade/bairro/cidade/mundo. Ler o Projeto Polí�co Pedagógico da Escola ou documento similar e ver qual
o espaço para o ensino de arte e ações de cultura no mesmo..

Quanto à elaboração de intervenção proposta pedagógica: entender esta elaboração como processo a
ser criado e recriado em várias etapas, de acordo com as condições do contexto pesquisado e aberto à
par�cipação de atores do espaço, da comunidade. Flexibilidade na elaboração e no desenvolvimento da
proposta.

Quanto à avaliação: de caráter processual, u�lizando diferentes estratégias tais como filmagem de
depoimentos; reflexão escrita sobre as diferentes etapas na elaboração da proposta geral e planos de aula;
ques�onários para coordenadores, alunos, e outros par�cipantes; elaboração processual do relatório final;
buscar uma percepção mais ampla do processo, considerando: o processo do (a) estagiário (a) (aprendizagem,
capacidade de flexibilidade, capacidade de refle�r sobre sua aprendizagem); o processo dos orientadores
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(orientações, trocas, mediações, diálogos); o processo das escolas e ou dos espaços (disponibilidade, parceria,
diálogos); o processo da universidade (representada aqui pela Faculdade de Artes Visuais); o processo da
proposta em si (as a�vidades desenvolvidas/ intervenção realizada).

Quanto à finalização da proposta: sistema�zação e documentação de todo o processo; entrega de
cer�ficado para todos os envolvidos na experiência; entrega de uma cópia do relatório final, ou de materiais
pedagógicos que tenham sido produzidos (planos de aula, vídeos ar�s�cos pedagógicos, cd-rooms etc.) no
espaço onde o estágio foi desenvolvido. Apresentação dos resultados finais em seminários e eventos.

Podemos perceber a importância do estagiário se entender como inves�gador-aprendiz na construção de
saberes em processo e na interdependência das trocas sócio-culturais e educa�vas. Foi discu�da com todos os
grupos a percepção da trajetória individual e cole�va de sua formação em Artes Visuais dentro e fora da
universidade: datada, incompleta e, portanto, passível de transformações.

Esperamos que a, essa altura, você já tenha uma percepção da importância do estágio na sua formação
como futuro arte educador/a, bem como uma visão do caminho a percorrer do Estágio I ao Estágio V. Sabemos
que uma coisa é escrever essa proposta no papel, outra é ver como a experiência e iden�dade docente vão se
construindo no processo de nossa formação como professores de artes visuais.

Unidade 2: Mapas e cartografias: o estágio enquanto território

2.1. Espaços para desenvolvimento do estágio curricular obrigatório

Os estágios das Licenciaturas em Artes Visuais – Modalidade a Distância serão desenvolvidos nos
diferentes municípios polos que sediam o curso. Já existe o convênio firmado com a Secretaria de Educação do
estado de Goiás, assim, todas as escolas sob a responsabilidade dessa Secretaria são potencialmente campo de
estágio para os alunos da UFG. Serão firmados convênios com as Secretarias Municipais de Educação em cada
município polo para ampliar o leque de espaços para estágio, podendo ser vivenciada a dinâmica que cada
município tem para a educação sob sua responsabilidade.

Além disso, é necessário indicar quantos alunos irão para aquele campo e a permanência. Essa
compreensão de estágio curricular está sendo revista por muitos autores, como Pimenta e Lima (2008), que
sustentam a necessidade de ressignificação do estágio e mostram “que projetos são possibilidades
metodológicas para cumprir as finalidades do estágio em relação aos alunos que estão em formação”. (p. 219).
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Dessa forma, “pode responder às demandas da escola, ao levar conhecimento produzido, e também se nutrir
destas para a elaboração de propostas, estabelecendo um diálogo entre escola e universidade e configurando-
se assim um projeto de intervenção.”

O Estágio Curricular Obrigatório deverá ser desenvolvido nos municípios-polos com as seguintes
especificidades:

Obs.: Mediante iden�ficação da demanda de outras cidades, serão solicitados convênios com municípios
do entorno da cidade polo. Porém, é importante lembrar que, não havendo condições ins�tucionais, jurídicas e
outras que possibilitem a celebração do convênio com a UFG, o estágio deverá ser realizado no município-polo
sede do curso de artes visuais no qual o aluno se inscreveu

Estágio em situação de ensino formal: De acordo com o Ar�go 5º da Resolução CCEP/402, o estágio
curricular supervisionado ocorrerá preferencialmente em escolas públicas: ensino fundamental e médio, ensino
infan�l etc. O estágio curricular obrigatório ocorrerá preferencialmente em escolas públicas mediante convênio
ins�tucional estabelecido entre a UFG e a rede federal, estadual e municipal de ensino e ins�tuições privadas.
No entanto, as escolas par�culares não estão excluídas do processo. Recomenda-se situações de intercâmbio e
diálogo entre escolas de caráter diferente, onde a promoção de situações de trocas traga bene�cios para ambos
os contextos. Na escolha de uma escola par�cular isolada, o estagiário deve apresentar jus�fica�va

Estágio em situação de ensino não formal: Dessde que conveniados com a UFG, este estágio pode ser
desenvolvido em ONGs, projetos governamentais, asilos, creches, associações de bairro, de artesãos, projetos
em hospitais, em centros recrea�vos, em museus e outras ins�tuições culturais nas quais exista ou possa ser
proposta uma ação educa�va em artes visuais.

Obs.: Como o estágio I é de mapeamento, este servirá para iden�ficar nos diferentes municípios que são
polos EAD espaços não formais que se interessem em firmar convênio com a UFG para se tornarem campo de
estágio para nossos alunos. Existe, na Pró-Reitoria de Graduação, PROGRAD – UFG, uma lista com os locais já
conveniados, pelos quais os alunos e alunas podem optar para desenvolver seus projetos de
intervenção/interação pedagógica.

2.1.2. Estabelecimento de parcerias

Entende-se que os locais de estágio sejam vistos como espaços potencialmente considerados como
parceiros, numa relação dialógica. Deve-se buscar o envolvimento efe�vo dos diversos atores-colaboradores:
professores, coordenadores, alunos, funcionários, bem como o estabelecimento de conexões com o contexto
(comunidade) no qual a escola está inserida.

A parceria da FAV será concentrada principalmente na ação do estagiário e nas ações colabora�vas que
busquem contribuir para um ensino de Artes Visuais, de modo mais efe�vo. As escolas e demais espaços
poderão oferecer contrapar�da aos projetos — se for o caso — disponibilizando espaço �sico, laboratórios,
ateliês, materiais de consumo, ônibus, xerox etc. Por sua vez os estagiários comprometem-se a deixar no espaço
concedente cópia dos materiais desenvolvidos e cópia do relatório final.

2.1.3. Da intervenção/interação pedagógica

O processo de inves�gação do contexto escolar e de suas dinâmicas, a compreensão da cultura escolar, a
relação bairro-escola, os aspectos históricos e culturais da escola, as relações docentes-discentes-funcionários e
demais aspectos levantados ao longo da imersão no campo de estágio servirão de base para a construção de
um plano de intervenção/interação docente contextualizado, propositor de ressignificações didá�co-
pedagógicas para o ensino de artes visuais no espaço campo em questão.

2.1.4. Plano de intervenção/interação



O plano será construído processualmente com base na imersão do estagiário no campo escolhido. Nele,
deverá constar:

Iden�ficação do Espaço: �po de escola (ou outro espaço), bairro, cidade, caracterís�cas fisíco-
geográficas, histórico-sociais;
A quem se des�na: iden�ficação do público alvo;
Iden�ficação das demandas;
Definição do tema/projeto – linhas gerais;
Detalhamento: obje�vos, estratégias metodológicas, equipamentos e materiais necessários, parcerias
estabelecidas, fluxo das a�vidades, estratégias de avaliação e reflexão do processo.

Por meio de ações qualificadas, os estagiários poderão contribuir com a escola/campo na valorização do
profissional específico para essa área, evitando a prá�ca comum do emprego de professores com outra
formação para o ensino de artes. A situação é crí�ca também para outras áreas, como podemos ver nessa
reportagem:

O MEC es�ma, com base nos dados do Educacenso de 2007, que existe um déficit de
professores que chega a um número que varia de 700 mil a 900 mil. Por falta de
formação adequada, entende-se que o docente não possui nível superior na área em que
atua. Destes, 300 mil a 400 mil possuem licenciatura em área diferente daquela em que
lecionam e outros 300 mil a 400 mil não têm curso superior. O restante, 100 mil
aproximadamente, é graduado e, apesar de não terem licenciatura, atuam como
professores na Educação Básica. São, por exemplo, médicos que dão aula de biologia.
(TEATINI, João Carlos. REVISTA EDUCAÇÃO, EDIÇÃO 144 – abril/2009)

Além do fomento a demanda por profissionais com formação específica, a ação dos estagiários pode
potencializar o uso de equipamentos, de salas especiais de artes visuais, incrementar o uso de recursos
tecnológicos, desenvolvimento de material didá�co (livros, manuais, vídeos, cd-rooms...); organização de
espaços de exposição de artes visuais (dos alunos e de demais ar�stas), bem como no fomento de relações
escola-comunidade por meio da pedagogia de projetos.

2.2. Mapeamento das instâncias educa�vas da sua cidade

Prezado aluno,
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Nesse primeiro estágio, vamos realizar um mapeamento do perfil da sua cidade, pensando e elaborando
um mapa que contenha as informações sobre o que compõe este cenário. Nos estágios posteriores, cada um de
vocês, sabedores desta realidade, terão condições de realizar um trabalho mais pontual, mais per�nente e
condizente com o seu lugar, com sua cidade, seu contexto e sua cultura.

Denominamos mapeamento por acreditarmos que um mapa é sempre uma grande referência quando
queremos ou precisamos adentrar num espaço, num determinado território. Às vezes, conhecemos de nome
esses espaços, de passagem, sabemos onde fica, mas não temos mais dados para a sua leitura. Aquilo que
muitas vezes nos parece familiar pode se transformar em estranhamento. E esse estranhamento será
desvendado por você, conhecedor do seu lugar!

Pensar em mapas pressupõe que tenhamos legendas para saber lê-los, e será cada um de vocês a
criá-las para que entremos e conheçamos as instancias educa�vas da sua cidade, assim como a cultura onde
ela se formou e ajudou a formar.

Sabemos que os polos são compostos por várias cidades. A ideia é que cada um na sua cidade possa fazer
esse inventário, o levantamento destas instancias. Depois, cada polo terá um grande mapa e poderemos
visualizar as potencialidades e possibilidades para quando for se dar a inserção no campo do estágio.

Façamos deste mapa nosso guia de conhecimento para que saibamos por onde navegar! Sinalizamos aqui
determinadas questões balizadoras para que vocês possam construir esse mapeamento.

Quantas escolas estaduais existem?

Qual o endereço destas escolas? Como são os bairros onde elas ficam?

Estas escolas são todas do mesmo tamanho? Como são os seus prédios? Elas atendem ao mesmo número
de alunos? Os alunos destas escolas possuem o mesmo perfil? São da mesma região? Os que frequentam são
todos da cidade ou também vêm da zona rural?

Estas escolas estaduais funcionam em três turnos: manhã, tarde e noite? Tem períodos intermediários?

Existe alguma destas escolas em período integral? Se sim, você sabe o que elas fazem no contra turno?
Existe no contra turno espaço para o trabalho com a arte e a cultura? De que forma que o currículo esta
organizado?

Quantas escolas par�culares na sua cidade? Elas são voltadas para quais níveis? Educação infan�l?
Fundamental? Médio?

E quanto às escolas municipais? Quantas são? Qual o nível de ensino que elas oferecem? Onde estão
localizadas?

Existem projetos de arte e cultura na sua cidade? De que natureza? Fundações culturais? Secretarias de
cultura? Museus? ONGs que dedicam a trabalhar com a arte e a cultura? Galerias de arte? Feiras de arte?
Exposições de arte? Associações de artesãos? Feiras de artesanato? Associações que lidam e trabalham com
arte com pessoas que se encontram em sistema prisional? Em clinicas psiquiátricas?

Se existem estes espaços, de que forma eles lidam com a produção, promoção e difusão de arte e cultura
na sua cidade? Lembremos que este mapeamento cumpre aqui a função de desvelarmos espaços potenciais
para atuação do professor de arte!

Obs.: Esta a�vidade poderá ser desenvolvida em grupo, em duplas ou mesmo individualmente, pois
sabemos que cada um se encontra em uma realidade diferente e, nem sempre, todos estão no polo. O
importante é mapearmos os nossos territórios.
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Para refle�r

Lembremos que os mapas são representações culturais que incluímos e excluímos, são datados
historicamente e estas indicações para as construções dos mapas são apenas sinalizadoras, pois não temos
a pretensão de abarcar todas as questões. Cada um de vocês, onde es�verem, irão saber o que trazer para
dentro desta construção, que será única, onde você será o autor!

2.3. Cartografia da minha instância educa�va

Construir uma cartografia da minha instância educa�va, faz-se necessário que tenhamos guias, bussolas,
que nos guie para dentro de nós mesmos! Portanto encontremos os nossos instrumentos... Nossas senhas e
caminhemos!

A ideia de cartografia da instância educa�va considera o capital simbólico e cultural dos diversos sujeitos
de um determinado espaço pedagógico. Ninguém é um zero, um papel em branco que irá receber as �ntas do
conhecimento. No entanto muitas vezes aquele ditado “faça o que eu digo, mas não faça do que faço” parece
se aplicar ao docente quando discursa sobre esse reconhecimento, mas na prá�ca não consegue vivenciá-lo.
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Por isso mesmo, consideramos que a melhor maneira de exercitar essa conscien�zação é revisar como nos
formamos ao longo da nossa trajetória educacional. Perceber nossa prá�ca pedagógica como prá�ca histórica
cultural, ressaltando contribuições e conflitos de muitos atores que perspassaram nossas vidas; formas como
vivenciamos as relações entre ensino e aprendizagem em face dos diferentes espaços, tempos e modos de
ensinar e aprender Acreditamos que a elaboração de uma cartografia escolar possa contribuir para uma
reflexão sobre o que profissional pretendo ser. Onde quero atuar etc.

O mul�culturalismo crí�co defendido e pra�cado por McLaren tem suas bases a pedagogia da libertação
de Paulo Freire e apresenta um caráter de resistência. Nesta concepção busca as transformações cri�cando
oposições, semelhanças e diferenças. Postula que as diferenças são construções históricas e culturais, fruto de
produção e recepção, ideológica de signos culturais.

Maffesolli (1996, p.333) sugere que na pós modernidade, ao invés do conceito de iden�dade, usemos a
concepção de iden�ficações sucessivas:

“...a iden�ficação ressalta que a pessoa é composta de uma série de estratos que são
vividos de um modo sequencial, ou mesmo que podem ser vividos concorrentemente, ao
mesmo tempo. É essa estra�ficação que engendra todos os territórios delimitados pelas
diferentes tribos contemporâneas”.

Nos descentramentos iden�tários apontados por Maffesoli, percebemos a questão do deslocamento do
indivíduo para “outros” indivíduos, que podem estar fora ou dentro do mesmo sujeito. É no plano da cultura
que estas interações acontecem e que redefinem papéis e comportamentos. É assim que estamos propondo
vivencia as situações escolares que nos construíram para entender as que iremos construir futuramente.

2.4. Construindo cartografias

Estamos chegando mais perto de cada um de nós... Cada vez mais. O GPS traz a ideia da precisão e só
nós, sabedores e conhecedores do nosso lugar, poderemos guiar uns aos outros nesse território.
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Para refle�r

Quantas histórias de cruzam?
Os mapas relacionais conseguem contar a história da educação local?
Que narra�vas surgem desses mapas relacionais?
Que aspectos revelam que aspectos ficam invisíveis?

A essa altura, a turma toda já deve ter um mapa da situação escolar da sua cidade. Quantas escolas
estaduais, quantas municipais, quantas par�culares? Agora vamos fazer um exercício que ver�caliza a
horizontalidade do mapa. Você vai fazer outro mapa, que vamos chamar aqui de cartografia relacional. Ou seja,
como você se relaciona com este mapa. Em quantas escolas estudou? Em quantas deu aula? Filhos em escolas?
Cada um dos alunos vai produzir seu próprio mapa e compar�lhar com os colegas.

A construção de um mapeamento geral da sua cidade nos leva a uma segunda proposta, que diz respeito
a você mais de perto e sua relação com estas instancias educa�vas que mapeou. Queremos, aqui, trazê-lo para
bem perto da sua subje�vidade. De que forma estas instancias educa�vas fazem parte do meu processo de
formação e construção de conhecimento? Lembremos que as historias educa�vas e as escolas fazem parte de
um ideário de mundo, de sociedade que ela quis formar por meio dos seus currículos, das suas construções. O
que propomos aqui é que cada um de vocês olhe para estas escolas e pensem: De qual eu fiz parte? Onde foi
possível estudar? Foi a escola dos meus sonhos? Ou a escola dos meus sonhos me excluiu por questões
financeiras, de status, de possibilidades?

Aqui, vamos pensar a escola que habitou e habita cada um de vocês. Seja como for, chegamos até aqui e
foi essa escola que possibilitou isso. Então, queremos que você compar�lhe essa caminhada conosco, pois a sua
historia de escola, de educação, poderá sinalizar questões importantes para refle�rmos as formas como foi se
dando essa sua escolarização. Ainda, poderá sinalizar referenciais que nos encaminham para outras trilhas
nesta jornada forma�va que estamos construindo, nessa formação na licenciatura em artes visuais.

Pensar nesta singularidade de escola e de formação nos leva até o sen�do daquilo que me pertence,
daquilo que cada um vem construindo na sua historia de vida. Mesmo que passemos pelas mesmas escolas,
não construímos histórias iguais. Não temos lá as mesmas vivências, as coisas não repercutem iguais em nós.
Faz-se importante pensar nesta questão, pois isso vai definindo minha concepção de educação, de ser
professor, de sala de aula, de posicionamento na vida e na profissão. Este posicionamento de singularidade, de
pensar a escola enquanto um espaço do qual faço parte nos leva ao conceito de território do Milton Santos,
quando ele nos aponta que:

(...)Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e usada. Mas o sen�do
da palavra territorialidade como sinômino de pertencer aquilo que nos pertence... Esse
sen�mento de exclusividade e limite ultrapassa a raça humana e prescinde da existência
de estado. Assim essa ideia de territorialidade se estende aos próprios animais, como
sinônimo de área de vivência e de reprodução. Mas a territorialidade humana pressupõe
também a preocupação com o des�no, a construção do futuro, o que, entre os seres vivos
e privilégio do homem. (SANTOS e SILVEIRA, 2008, p.19)

Pensar a escola nesta concepção de território nos faz pensar no quanto as escolas que estudamos, os
professores que �vemos, impregnaram em nós jeitos de ser, maneiras de se comportar. O que queremos e
propomos com este mapeamento e cartografia de nos mesmos é que não nos conformemos com aquilo que foi
mapeado, mas, sim, que tenhamos clareza do revelado para podermos não repe�r o que já foi feito. Devemos
ousar, no sen�do de ir além, de poder construir outras cartografias com nossos alunos e que eles saibam e
sejam capazes de decifrar seus enigmas e se encontrem com desenhos de escolas mais condizentes com seus
tempos, com eles mesmos. É nossa, é de cada um de vocês esta responsabilidade, esse compromisso.
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Conhecer a nós mesmos para pensar em formas de atuação possibilita promover outros caminhos
constri�vos para nossos alunos. Pra isso, e não encerrando essas questões e sugestões, propomos que vocês
reflitam e respondam:

Das escolas mapeadas, de qual eu fiz parte? Em quais estudei?

Estudei em varias escolas ou numa única durante toda a minha escolaridade básica?

Eu optei pela escola ou optaram por mim? Você tem ideia de por que essa escolha? Foi a única possível?

Onde fiz minha escolaridade dos primeiros anos? Cursei o jardim da infância? E a educação infan�l? Fiz
suple�vo? Cursei educação de Jovens e Adultos ou fiz o ensino regular?

Ter construído a minha educação da forma como construí me faz pensar em que? Faz-me sen�r como?

Sinto-me incluído ou excluído de algum processo educacional neste país?

O que a minha história educacional me possibilitou? O que a falta dela em algum momento não me
permi�u?

O que significa cursar essa Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade a distancia?

Das situações vivenciadas na minha escolaridade, o que eu buscaria fazer diferente com meus alunos?
Por quê?

O que eu repe�ria? O que não repe�ria e por quê?

Dos lugares mapeados, qual eu escolheria para lançar-me no exercício do ser professor? Do ser
professora? E por que esta escolha?

Olho vivo

Enquanto no item 2.2. foi sugerida uma proposta de mapeamento para desenvolvimento em grupo,
essa segunda proposta tem como desafio o trabalho individual, pois serão a sua história pessoal e a sua
historia escolar os eixos sinalizadores para esta nova construção.

Dica de filme

Se você não assis�u, assista ao filme Nenhum a Menos produzido no ano de 1999 pelo diretor Zhang
Yimou. Neste filme poderemos ver situações tão próximas a nós, tão conhecidas... Faz-nos pensar em
educação, na relação professor aluno; em trabalhar com aquilo que esta próximo; na ideia de professor, de
formação, de sala de aula, de compromisso!

Vejamos o caminho que já percorremos até aqui.

Unidade 3: Espaços de Estágio: Territórios de Sen�dos

Desse ponto em diante, vamos trabalhar juntos com a disciplina PENSAMENTO E INVESTIGAÇÃO EM
ARTE E EDUCAÇÃO, de autoria do Prof. Dr. Raimundo Mar�ns. E porque estamos fazendo esta proposta de
caminhos conjuntos? Primeiro, porque já percebemos que nossa proposta de Estágio Curricular Obrigatório
pauta-se na inves�gação e na pesquisa; segundo, porque a disciplina com a qual vamos dialogar nos prepara
para a a�tude inves�ga�va, culminando num exercício de pesquisa etnográfica no campo escolar. A ida a campo
é exatamente a culminância de todos os exercícios propostos até aqui. Depois de todos esses exercícios, cremos



que é hora de mergulhar no contexto (formal ou não formal) de situações de ensino-aprendizagem. No entanto,
esse mergulho precisa também de mapas (já construídos por vocês), de GPS (cartografias já realizadas) e
bússolas que serão agora representados pelas técnicas de coleta de dados: ques�onários; roteiros de
observação-reflexão; diários de campo; registro de imagens; roteiros de entrevistas etc. Esse mergulho terá
con�nuidade nos outros estágios. Este é apenas um ponto de par�da. Em outras palavras, vivenciaremos uma
experiência interdisciplinar e esperamos que seja enriquecedora para a formação de sua iden�dade docente.
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Compreensão e Interpretação de
Imagens
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na Faculdade de Artes Visuais da UFG. Atua nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais (modalidade presencial
e modalidade a distância). Pesquisa processos de formação docente na confluência entre mídia-arte, educação,
comunicação e tecnologias.
Saiba mais

Apresentação

Olá turma!

Que alegria poder compar�lhar desse momento tão especial que vocês estão vivendo! Se considerarmos
que o momento é sempre o presente, a alegria será uma constante! Poder compar�lhar desse espaço de
discussão e troca de experiências, para nós, é de grande importância. Somos seres históricos e por isso seres
em construção. Não há limites para o espaço da aprendizagem. As fronteiras serão nossa responsabilidade, e
cada um de nós deve buscar ampliá-las através das trocas de um aprendizado colabora�vo!

Nas páginas seguintes, com conteúdo adaptado do texto Leitura de Imagens e Cultura Visual:
desenredando conceitos para a prá�ca educa�va, de Maria Emília Sardelich (Revista Educar, n. 27, p. 203–219,
Editora UFPR, Curi�ba, 2007), estaremos nos completando e complementando através de análises, reflexões e
ques�onamentos das imagens sempre presentes em nosso dia-a-dia. Esse aprendizado pode vir por meio de
uma conversa, uma leitura, uma visita ao cinema ou navegando na internet!

Na sociedade contemporânea, discute-se a necessidade de uma alfabe�zação visual por meio de: leitura
de imagens e compreensão crí�ca da Cultura Visual. Frequentes mudanças de expressões e conceitos dificultam
o entendimento dessas propostas para o currículo escolar e a determinação do referencial teórico para o
mesmo.

Este espaço de estudo tem como foco apresentar os conceitos fundamentais das propostas de leitura de
imagens e Cultura Visual, sinalizando suas proximidades e distâncias. Contrastando alguns referenciais teóricos
da antropologia, arte, educação, história, sociologia e sugerindo linhas de trabalho em ambientes de
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aprendizagem, cujo intuito é refle�r sobre nossa permanente formação ora como dicentes, ora como docentes.
Enfim, este é um espaço de trânsitos. Sejam bem-vindos!

Unidade 1: Conceitos de imagem

Na vida contemporânea, quase tudo do que conhecemos, em relação ao conhecimento produzido,
chega-nos via Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) que, por sua vez, constroem imagens do mundo.
Nômades em nossas próprias casas, capturamos imagens, muitas vezes, sem modelo, sem fundo, cópias de
cópias, no cruzamento de inúmeras significações. Imagens para deleitar, entreter, vender, que nos dizem sobre
o que ves�r, comer, aparentar, pensar.

O crescente interesse pelo visual tem levado historiadores(as), antropólogos(as), sociólogos(as) e
educadores(as) a discu�rem sobre as imagens e a necessidade de uma alfabe�zação visual, por meio de
leitura de imagens e Cultura Visual. Podemos nos perguntar sobre o porquê de uma “cultura” visual? Essa
cultura exclui o não visual e ou aqueles privados desse sen�do? A proposta da Cultura Visual é a mesma da
leitura de imagens? Podemos u�lizar as duas expressões como sinônimas? Que professor(a) pode desenvolver
essas a�vidades no contexto escolar? A Cultura Visual não será mais uma, entre tantas outras expressões, para
confundir os(as) professores(as)?

Annateresa Fabris (1998) nos auxilia a compreender o interesse pelo visual no mundo contemporâneo. A
autora observa que a imagem especular, própria do Renascimento, não é apenas resultado de uma ação
ar�s�ca, e sim fruto de um cruzamento entre arte e ciência. A perspec�va é bem mais do que a aplicação de
leis geométricas e matemá�cas, ela é um modelo de organização e racionalização de um espaço hierarquizado.
É a possibilidade de estruturar o espaço a par�r de um determinado ponto de vista, aquele de um sujeito
onisciente, capaz de tudo dominar e determinar. Essa autora destaca que o lapso de tempo no qual o ar�sta do
Renascimento organizava uma nova visualidade coincide com o desenvolvimento da imprensa, com uma nova
maneira de armazenar e distribuir o conhecimento, interessada na preservação do passado e na difusão do
presente.

Esse período buscava um novo es�lo cogni�vo baseado na demonstração visual. As imagens com
perspec�va tentavam tornar o mundo compreensível à poderosa figura que permanecia em pé, no centro da
imagem, no único ponto a par�r do qual era desenhada. Esse es�lo cogni�vo se estendeu até a fotografia e o
vídeo, mas, como as tecnologias disponíveis no mundo contemporâneo redefinem os conceitos de espaço,
tempo, memória, produção e distribuição do conhecimento, estamos em plena busca de uma outra
epistemologia e, se necessitamos de outro modo de pensamento, consequentemente também necessitamos de
outra visualidade.

E por falar em compreensões, leituras e entendimentos, você já se perguntou o que é uma imagem?
Segundo Maria Lucia Bastos (2006), a palavra imagem teve origem no la�m imago, que, no mundo an�go,
significava uma espécie de máscara de cera mortuária com fins ritualís�cos. Nesse sen�do, a palavra imagem,
nascendo da morte, trouxe-nos a ideia de prolongar a existência através de noções de duplo e da memória.

Para Platão, a imagem é imitadora e enganosa, desvia-nos da verdade, seduzindo as partes mais fracas da
nossa alma. Em contraposição, para Aristóteles, a imagem educa e leva-nos ao conhecimento justamente pelo
prazer que nos proporciona. Tais conceitos, mais que verdades absolutas, são tenta�vas de compreender esses
espaços bi e tridimensionais carregados de significados, anseios, sonhos. Alguns autores afirmam que as
imagens não dizem nada e que o sen�do que supomos estar presentes em sua super�cie nada mais seriam do
que os sen�dos do nosso olhar.

Mar�ne Joly (1996), ao definir conceitos de imagem, delimita sete categorias rela�vas ao termo. A
primeira delas é rela�va à “imagem enquanto mídia”. Tal categoria relaciona a compreensão do conceito
imagem (fixa ou em movimento) como sinônimo de suporte/conteúdo, tais como a TV ou a publicidade visual.
A segunda categoria refere-se às “imagens lembranças”, um exemplo é o livro bíblico Gênesis que descreve
Deus criando o homem a sua imagem e semelhança. Esse conceito de imagem refere-se ao nosso poder de
associação e reconstrução imagina�va rela�vo “ao belo, ao bem e ao sagrado”.
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contextos comunitários. A quarta imagem e psiquismo relacionam o conceito de imagem a relações
individuais com o próprio corpo, à capacidade associa�va e analí�ca por via da criação e contextualização em
espaços surreais, tais como o universo onírico ou nossas impressões frente a diferentes es�mulos.

A quinta categoria refere-se ao conjunto de imagens cien�ficas, tais como as provenientes de exames
médicos, radiografia, ou mesmo um registro simbólico de curvas lineares presentes em um eletrocardiograma,
ou aquelas provenientes dos diferentes campos de inves�gação cien�fica, tais como as produzidas por satélites
(Ver Figura 1).

A sexta categoria “novas imagens” engloba as imagens diretamente criadas por aparelhos e programas
produtores de imagens tais como so�wares de criação e composição gráfica. “Imagem-Proteu” é a sé�ma
categoria e abrange uma miscelânea de referências, estruturas e materiais. Uma instalação ar�s�ca pode ser
categorizada como “imagem proteu”, devido à diversidade de significados e materiais intrínsecos a sua
construção.

Figura 1: Imagem de Galáxia em Espiral.
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PROTEU, apelidado de “O Velho do Mar”, filho dos Titãs Oceano e Té�s, é o pastor dos animais
marinhos de Posídon. O deus reside na ilha de Faros, próxima da embocadura do Nilo. Como todas as
divindades do mar, mas num grau mais elevado, Proteu tem o dom de se metamorfosear: é assim que, para
escapar a Menelau, de regresso de Troia, ele se transformará sucessivamente em leão, serpente, pantera,
javali, em água e numa árvore. Habitualmente, é representado como um homem com cauda de peixe.

Certas tradições tardias fazem de Proteu um rei do Egipto a quem Helena teria sido confiada durante
a guerra de Tróia. Proteu é o herói epónimo de uma ópera de D. Milhaud (1914) e de uma peça de Claudel
(1914), “grande bufonaria” onde aparece toda a fantasia do personagem.

Instalação é um gênero de obra de arte que ocupa um ambiente (uma sala ou até um museu inteiro),
que pode ser percorrido pelo espectador. Criada a par�r da década de 1960, quando era chamada de
“ambiente’’, esse �po de trabalho buscava acabar com a passividade do público.

Em vez de ficar parado olhando uma tela ou escultura, o espectador era convidado a imiscuir-se na
obra, a passear por ela. A instalação busca ampliar o contato do público com a obra. Parte da premissa de
que é limitante apreciar uma obra só com o olhar. A ideia é explorar outros sen�dos, como tato e audição. É
por isso que muitos trabalhos passam a incorporar sons e o espectador deve �rar os sapatos para entrar em
certos �pos de instalação.

Ar�stas brasileiros �veram uma atuação pioneira com esse �po de obra. Em 1966, por exemplo,
Hélio Oi�cica montou um trabalho no qual o público andava descalço sobre areia, espiava o que havia
dentro de tendas e acabava em frente a um aparelho de televisão. As instalações afrontam o caráter
comercial da arte. Com ela, o ar�sta tentava evitar que sua obra acabasse numa mansão, onde seria
exclusividade de um grupo de privilegiados. A ideia é de que a obra deve permanecer num espaço cole�vo.
Daí a dificuldade que há em colocar esses trabalhos dentro de uma casa ou apartamento. Não foram feitas
para isso.

Hoje, instalação abarca todo �po de técnica. Recorre a pinturas, esculturas, objetos, música, poesia,
materiais naturais como pedra e terra e até o teatro. Algumas instalações incorporam o ritmo da natureza,
usando, por exemplo, flores que murcham. Vem daí outra de suas caracterís�cas: são efêmeras.

Fonte: Guia Especial da 23º Bienal Internacional de São Paulo. HACQUARD,Georges. Dicionário de
Mitologia Grega e Romana. Tradução: Maria Helena Trindade Lopes. Lisboa: Edições Asas, 1996.

Vilém Flusser (2002), ao refle�r sobre o conceito de imagem, par�culariza o termo imaginação
(imagem + ação), ou seja, nossa capacidade de recompor duas das quatro dimensões presentes em uma
imagem. Segundo ele, o plano (altura + largura) em uma imagem relaciona-se com duas outras dimensões:
tempo e espaço. A importância e a singularidade do olhar encontram-se justamente na possibilidade
imagina�va proporcionadas pelas imagens, ou seja, nosso espaço de reconstrução de sen�dos. A reconstrução
do tempo e do espaço em uma imagem é de responsabilidade do observador.

O olhar é o responsável por fazer um scanning, ou seja, um movimento de varredura que abstrai cenas do
nosso contexto concreto. Nesse processo não linear, a circularidade direciona o olhar acerca das caracterís�cas
e significados presentes na imagem. Para olhar uma imagem, não há, necessariamente, um ponto de par�da ou
de chegada. Cada parte pode ser observada de forma individual ou em sua relação conjunta. Considerando que
cada ser possui um olhar, fruto de suas vivências sociais, a imagem realmente dá asas a nossa imaginação!

As fotografias da aeronave 14 Bis de Santos Dumont (Figura 2) entram na categoria “imagem técnica”,
estruturada pelo filósofo Vilém Flusser. Desde que a fotografia foi inventada, esse processo de construção de
imagens passou a ocupar o co�diano das pessoas. Nesse novo processo, a imagem não é fruto direto da mão
do produtor, como nas imagens tradicionais, mas sim, fruto de uma síntese mecânica processada no interior de
um aparelho. Nesse caso, toda a poé�ca muda. Com o advento da fotografia, importante será dominar a
máquina a fim de trabalhar todas as suas possibilidades de construção imagé�ca. O aparelho para gerar
imagem não está à mercê da visão que capta tal imagem. Que surpreendente! Para construirmos imagem
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técnica não precisamos ter uma visão biológica perfeita, pois a responsabilidade não encontra-se no processo
de construção/feitura da imagem, mas sim no enquadramento do nosso olhar. Um olhar que pode, inclusive,
ser simbólico e, metaforicamente, dar-nos a condição de dizer: ver com olhos da mente ou com os olhos do
coração...

Figura 2a: Imagem da aeronave 14 Bis de Alberto Santos Dumont. Autor
desconhecido. 23 de outubro de 1906. Fonte:

h�p://www.dominiopublico.gov.br

Figura 2b: Imagem da aeronave 14 Bis de Alberto Santos Dumont. Autor
desconhecido. 23 de outubro de 1906. Fonte:

h�p://www.dominiopublico.gov.br

Nesse contexto, o perigo das imagens técnicas está em sua suposta obje�vidade que faz com que, aos
olhos do observador, tornarem-se janelas para o mundo ao invés de abstrações passíveis de inúmeras
interpretações. Finalmente, na história da humanidade, a imagem independe da visão de seu produtor para
exis�r. No filme Janela da Alma, o escritor José Saramago adverte que, para que nós possamos conhecer as
coisas, “há que dar-lhes a volta, dar-lhes a volta toda”. Penso que a “volta toda”, no contexto da compreensão e
interpretação de imagens técnicas, seja ir além dessa suposta obje�vidade.

No campo das Artes Visuais, desde os primórdios, o homem busca formas de abstrair o universo do
qual faz parte. A primeira “volta” (parafraseando Saramago), rela�va à produção de imagens, Flusser sugere
que tenha sido a manipulação de volumes, abstraindo o tempo ao seu entorno, ao produzir objetos
tridimensionais portadores de significados. Para ele, o segundo gesto abstraidor estaria ligado à visão, que, ao
perceber o volume ao seu entorno, abstrai tempo e espaço, imaginando cenas bidimensionais. O terceiro gesto,
seria a abstração das três dimensões (tempo, espaço e volume), resultando no conceito que imagina cenas
unidimensionais. Textos poé�cos, como exemplo os de Saramago são exemplos de cenas unidimensionais.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/5/imagens/cap2/imagem2.jpg
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32

O que Flusser (2008) chama de quarto gesto abstraidor é o ato de apertar teclas de aparelhos geradores
de imagens. Para esse gesto, basta que o produtor da imagem aperte uma tecla, pois tudo mais é de
responsabilidade do programa inserido em tal aparelho. Portanto, imagens fixas e em movimento, produzidas
por aparelhos, são imagens zerodimensionais. São códigos binários que ao serem combinados, por meio dos
programas que os produziram, remontam essa ilusão de realidade. Nesse sen�do, independe o �po de projetor
ou suporte, são todas elas, imagens técnicas.

Há nesse gesto graves implicações. A primeira delas é nossa total submissão ao programa e aparelho
gerador dessa imagem. A segunda é que quanto maior a sensação de construção de realidades, menor nosso
grau de ques�onamento em relação a elas, em relação aos aparelhos e programas e toda uma lógica de
consumo que a ela dá sustentação. De construtores de imagens, com a manipulação desses aparelhos,
passamos a captadores de imagens. As implicações que se somam nesse processo valem a pena ser discu�das e
refle�das, principalmente no contexto do ensino de artes visuais.

Dica de filme

Para discu�r e refle�r assista ao documentário Janelas da alma. Nesse filme, dezenove pessoas com
diferentes graus de deficiência visual, da miopia discreta à cegueira total, falam como se veem, como veem
os outros e como percebem o mundo. O escritor e prêmio Nobel José Saramago, o músico Hermeto
Paschoal, o cineasta Wim Wenders, o fotógrafo cego franco-esloveno Evgen Bavcar, o neurologista Oliver
Sacks, a atriz Marieta Severo, o vereador cego Arnaldo Godoy, entre outros, fazem revelações pessoais e
inesperadas sobre vários aspectos rela�vos à visão: o funcionamento fisiológico do olho, o uso de óculos e
suas implicações sobre a personalidade, o significado de ver ou não ver em um mundo saturado de imagens
e também a importância das emoções como elemento transformador da realidade, se é que ela é a mesma
para todos.

Fonte: h�p://www.interfilmes.com/filme_13649_Janela.da.Alma-(Janela.da.Alma).html

1.1 Leitura de imagens ou entendimentos imagé�cos?

A expressão leitura de imagens começou a circular na área de comunicação e artes no final da década de
1970 com a explosão dos sistemas audiovisuais. Essa tendência foi influenciada pelo formalismo,
fundamentado na teoria da Gestalt, e pela semió�ca. Na psicologia da forma, a imagem se cons�tui na
percepção, já que toda experiência esté�ca, seja de produção ou recepção, supõe um processo percep�vo. Essa
abordagem entende a percepção como uma elaboração a�va, uma complexa experiência que transforma a
informação recebida. Gomes Filho (2000), em seu livro Gestalt do Objeto apresenta a seguinte fundamentação
teórica para o termo Gestalt:

Sistema de leitura visual da forma apresenta uma teoria nova sobre o fenômeno da
percepção. Segundo essa teoria, o que acontece no cérebro não é idên�co ao que
acontece na re�na. A excitação cerebral não se dá em ponto isolados, mas por extensão.
Não existe, na percepção da forma, um processo posterior de associação das varias
sensações. A primeira sensação já é da forma, já é global e unificada.

(...) Não vemos partes isoladas, mas relações. Isto é, uma parte na dependência de outra
parte. Para a nossa percepção, que é resultado de uma sensação global, as partes são
inseparáveis do todo e são outra coisa que não elas mesmas, fora desse todo. O
postulado da Gestalt, no que se refere a essas relações psicofisiologicas, pode ser assim
definido: todo processo consciente, toda forma pscilogociamente percebida esta
estreitamente relacionada com as forças integradoras do processo fisiológico cerebral.

http://www.interfilmes.com/filme_13649_Janela.da.Alma-(Janela.da.Alma).html
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A hipótese da Gestalt, para explicar a origem dessas forças integradoras, é atribuir ao
sistema nervoso central um dinamismo auto-regulador que , à procura de sua própria
estabilidade, tende a organizar as formas em todos coerentes e unificados. Essa
organizações,originarias da estrutura cerebral, são, pois, espontâneas, não arbitrarias,
independentemtente de nossa vontade e de qualquer aprendizado. A escola da gestalt,
colocando o problema nesses termos, vem possibilitar uma resposta a muitas questões
até agora insolúveis sobre o fenômeno da percepção. (GOMES FILHO, 2000, p. 19)

No Brasil, Fayga Ostrower, ar�sta e teórica da arte, foi uma das divulgadoras dos trabalhos de Rudolf
Arnheim. As abordagens desenvolvidas por Ostrower (1983, 1987, 1990) em cursos e encontros com
professores enfa�zavam as relações entre os aspectos formais e expressivos das imagens. Como destaque,
podemos citar a experiência de Fayga em um curso desenvolvido com operários da Encadernadora Primor S/A
do Rio de Janeiro. No livro Universos da Arte, a autora descreve o processo metodológico, baseado nas Leis da
Gestalt, aplicado no curso e apresenta emocionantes depoimentos acerca do trabalho desenvolvido e da
importância do fazer pedagógico em arte, em que, segundo ela, “nesse fazer, cada um de nós conta”. Segue
abaixo trecho que encerra o livro:

Fui me despedir deles. Novos agradecimentos, abraços, palavras calorosas. Quando par�,
acompanhada pelos diretores, um dos operários se pôs em nosso caminho e disse:

– Eu queria cumprimentá-la mais uma vez e também fazer um pedido à diretoria.

– Sim?

– Precisamos de outro curso.

– Que curso?

– Um curso de Filosofia – respondeu o operário.

(OSTROWER, 1991, p. 349)

Outra obra que fundamentou a tendência formalista da leitura de imagens foi a da desenhista Donis
Dondis (1997), A Primer of Visual Literacy, publicada em 1973 pelo Massachuse�s Ins�tute of Technology.
Dondis introduziu o conceito de alfabe�smo visual, e seu livro propõe um sistema básico para a aprendizagem,
iden�ficação, criação e compreensão de mensagens visuais acessível a todas as pessoas e não somente àquelas
especialmente formadas como proje�stas, ar�stas e estetas. Apoiando-se no sistema proposto por Dondis para
uma “alfabe�zação visual”, alguns professores começaram a aplicar um esquema de leitura de imagens
fundamentado na sintaxe visual, que destaca a disposição dos elementos básicos, são eles: ponto, linha, forma,
direção, tom, cor, textura, escala, dimensão, movimento e luz em direção à composição. Em seu livro, Sintaxe da
Linguagem Visual, �tulo traduzido, a autora, além de descrever todo o processo de alfabe�zação visual,
também apresenta alguns exercícios com finalidade de aplicação dos conteúdos estudados.

A proposta da leitura de imagens de tendência formalista gestal�ana fundamenta-se em uma
“racionalidade” percep�va e comunica�va que jus�fica o uso e o desenvolvimento da linguagem visual para
facilitar a comunicação. No contexto escolar, essa prá�ca esteve, geralmente, a cargo dos (as) professores(as)
de arte, porém não foi hegemônica entre ele(as). Hernandez (2000) denomina de “racionalidade” o conjunto de
argumentos e evidências que jus�ficam a inserção da prá�ca ar�s�ca no contexto escolar. A presença de uma
racionalidade não representa, necessariamente, uma hegemonia, pois diferentes formas de racionalidade
podem conviver no mesmo espaço e tempo, sendo que uma pode estar mais consolidada que outra. A
racionalidade moral entende que a prá�ca ar�s�ca contribui para a educação moral e o cul�vo da vida
espiritual e emocional; a expressiva sustenta ser a arte essencial para a projeção de emoções e sen�mentos que
não poderiam ser comunicados de nenhuma outra forma.

A prá�ca ar�s�ca é entendida como uma forma de conhecimento que favorece o desenvolvimento
intelectual para a racionalidade cogni�va e, por fim, a racionalidade cultural compreende o fenômeno ar�s�co
como uma manifestação cultural, sendo os ar�stas responsáveis por realizar as representações mediadoras de
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significados em cada época e cultura. Essa forma de racionalidade está presente nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), ao considerar o objeto ar�s�co, nesse caso as imagens, como produção cultural, documento
do imaginário humano, sua historicidade e sua diversidade (BRASIL, 1997, p. 45).

Abordagens mais voltadas para a questão esté�ca da leitura de imagens de obras de arte têm-se apoiado
nas inves�gações de O� (1984), Abigail Housen (1992), doutora em Educação, e Michael Parsons (1992), um
dos mais importante arte-educadores nos E.U.A. No Brasil, o sistema de apreciação de O� encontrou
ressonância em função de sua apresentação no curso que o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de
São Paulo promoveu em 1988. Robert Willian O�, professor da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos,
desenvolveu a metodologia Image Watching (Olhando Imagens) para estruturar a relação do apreciador com a
obra de arte. Sua metodologia foi-se configurando em função dos desafios como professor responsável pela
prá�ca de ensino e pelo estágio supervisionado departamento de Arte e Educação de sua universidade, com
uma audiência heterogênea em relação ao conhecimento, vivências ar�s�cas e museís�cas.

Fundamentando-se em John Dewey e Edmund Feldman, O� (1984) descreveu seu sistema de apreciação
no gerúndio. Segue abaixo a proposta do autor:

Olhando – para deixar claro que se tratava de um processo ar�culado em seis momentos:

Aquecendo (ou sensibilizando): o educador prepara o potencial de percepção e de fruição do educando.
Descrevendo: o educador ques�ona sobre o que o educando vê, percebe.
Analisando: o educador apresenta aspectos conceituais da análise formal.
Interpretando: o educando expressa suas sensações, emoções e ideias, oferecendo suas respostas
pessoais à obra de arte.
Fundamentando: o educador oferece elementos da História da Arte, ampliando o conhecimento e não o
convencimento do educando a respeito do valor da obra.
Revelando: o educando revela, por meio do fazer ar�s�co, o processo vivenciado.

Os estudos de Abigail Housen (1992) partem do postulado que o desenvolvimento em determinado
domínio se faz na direção a uma maior complexidade do pensamento, configurando estágios desse
desenvolvimento.

Dessa forma, as habilidades para a compreensão esté�ca crescem cumula�vamente à medida que o
leitor vai evoluindo ao longo de estágios. São eles:

Narra�vo: o que é isto?
Constru�vo: como isto é feito?
Classifica�vo: quem e por quê?
Re-cria�vo: o que, como, quem, por que e quando?

Nessa mesma linha de raciocínio, Michael Parsons (1992) afirma que um grupo de ideias, de tópicos
esté�cos (tema, expressão, aspectos formais, juízo) prevalecem e são entendidos de forma cada vez mais
complexa, do ponto de vista esté�co, em cada um dos estágios de desenvolvimento. Ambos os autores
concordam com que nem todos os adultos alcançam os estágios mais elevados de compreensão esté�ca, já que
o que mais favorece o desenvolvimento esté�co é a familiaridade com as imagens das obras de arte, pois o
desenvolvimento depende das experiências ar�s�cas de cada pessoa.

Os estudos de Parsons fundamentam o trabalho de Maria Helena Wagner Rossi (2003). Para essa autora,
uma a�vidade de leitura de imagens deve considerar o desenvolvimento psicológico e a familiaridade do leitor
com as imagens a serem lidas. Rossi não u�liza apenas imagens do mundo da arte, como Parsons, mas lança
mão daquelas vindas também da publicidade. Cri�ca o enfoque formalista de leitura esté�ca que, segundo ela,
vem sendo priorizado no ensino de arte no Brasil e contaminando a educação básica, reduzindo-se a um roteiro
preestabelecido de perguntas que não respeita a construção dos leitores nesse domínio.

A faceta semió�ca introduziu, no modelo de leitura da imagem, as noções de denotação e conotação. A
denotação refere-se ao significado entendido “obje�vamente”, ao que se vê na imagem “obje�vamente”, à
descrição das situações, figuras, pessoas e ou ações em um espaço e tempo determinado. A conotação refere-
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se às apreciações do intérprete, àquilo que a imagem sugere ao leitor. Esse modelo vem sendo u�lizado por
alguns professores que propõem a leitura de imagens da arte (SANTIBÁNEZ; VALGANÓN, 2000; CRUZ, 2001) ou
da publicidade (JOLY, 1996; BARRET, 2003). A abordagem formalista influenciada pela semió�ca enfa�za a
leitura da imagem a par�r dos seguintes códigos:

Espacial: refere-se ao ponto de vista do qual se contempla a realidade, acima/abaixo, esquerda/direita;
Gestual e cenográfico: dizem respeito às sensações que nos produzem os gestos, vestuário, maquiagem,
cenário;
Lumínico: está ligado aos efeitos de sen�do causados pela fonte de luz frontal que achata as figuras
dando-lhes irreal. De cima para baixo, acentua os volumes; de baixo para cima produz deformações
inquietantes;
Simbólico: remete às convenções, como: pomba simboliza a paz, caveira, a morte;
Gráfico: em que as imagens tomadas de perto ou de longe;
Relacional: faz referência às relações espaciais.

Por outro lado, antropólogos, sociólogos e historiadores examinam o uso de imagens como fonte
documental, instrumento, produto de pesquisa ou, ainda, como veículo de intervenção polí�co-cultural
(FELDMAN-BIANCO; LEITE, 1998). No contexto dessas novas perspec�vas teórico-metodológicas, vem-se
afirmando a tendência de construir o conhecimento, u�lizando-se da dimensão imagé�ca como documento,
apesar do pequeno número de pesquisadores “visualmente alfabe�zados” (SAMAIN, 1998). De qualquer forma,
o uso de imagens na pesquisa histórica é crescente apesar das dificuldades e dos limites impostos pelo meio
acadêmico a esse �po de pesquisa. Uma dessas dificuldades é a resistência de alguns teóricos em aceitar a
aproximação, o rascunho, o movente, a criação, a imaginação e os sen�mentos como campos argumenta�vos
do conhecimento (CUNHA, 2001).

Ciro Flamarion Cardoso e Ana Maria Mauad (1997) advertem para o encantamento do pesquisador
de imagens diante das relíquias que o passado não sucumbiu. Ler uma imagem, historicamente, é mais do
que apreciar o seu esqueleto aparente, pois ela é construção histórica em determinado momento e lugar, e
quase sempre foi pensada e planejada. Por exemplo, tanto fotógrafos como pintores negociam o cenário das
imagens que produzem, mas essa negociação não é aleatória, pois visa a um público e ao que se quer mostrar a
esse público. O cenário preparado aproxima a imagem de outros interesses ou intenções como, por exemplo,
apresentar uma determinada realidade e ou alteração da realidade. No entanto, mesmo que se cons�tua uma
realidade montada ou alterada, fruto da imaginação de um ou mais componentes, a imagem fixada não existe
fora de um contexto, de uma situação. Pedaços desse contexto são encontrados tanto no interior da imagem
quanto no seu exterior. O interior corresponderia ao próprio cenário com seus utensílios e apetrechos, as
pessoas com suas roupas, cabelos, modos e posturas corporais. O exterior corresponderia, de um lado, ao
próprio suporte da imagem, as técnicas de produção no momento da criação; e, de outro, às perspec�vas
geradas pela novidade nas pessoas em geral.

Trabalhando no campo historiográfico, Miriam Lifchitz Moreira Leite (1996) afirma que a imagem não
comunica com clareza, pois pode forjar realidades cujo conteúdo ultrapassa a primeira impressão e que só será
aprendido por meio de uma disposição especial de sen�dos, par�cularmente pela constância do olhar. Assim,
para que a amplitude de possibilidades da fonte iconográfica não se transforme num empecilho, a autora
destaca dois elementos decisivos para a leitura da imagem: um bom conhecimento de base técnica e uma boa
dose de criação ar�s�ca.

Para a autora, “decifrar” uma mensagem visual é uma tarefa que pode ser iniciada pelo conteúdo
manifesto, pela unanimidade de compreensão, sem deixar de considerar o seu conteúdo latente. No conteúdo
manifesto, as contradições e os conflitos são, em geral, pouco observados, a�ngindo apenas as expecta�vas dos
responsáveis pela imagem, não só do seu produtor, mas também daquele que encomendou a obra.
Caminhando para a fase dos conteúdos latentes, deve-se considerar informações fundamentais que
responderiam a perguntas do �po: como as imagens foram geradas? Por quem? Para quem? Por quê?

No âmbito da documentação, Valle Gastaminza (2001) refere-se aos aspectos indicados para catalogar
uma imagem e destaca que uma leitura inteligente da imagem, seja o leitor um documentalista ou não,
demanda as seguintes competências:
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Iconográfica: reconhecimento de formas visuais;
Narra�va: estabelecimento de uma sequência narra�va entre elementos que aparecem na imagem e
elementos de informação complementar, como �tulo, data, local etc;
Esté�ca: atribuição de sen�do esté�co à composição;
Enciclopédica: iden�ficação de personagens, situações, contextos e conotações;
linguís�co-comunica�va: atribuição de um tema;
modal: interpretação do espaço e tempo da imagem.

A abordagem de leitura crí�ca das imagens de Kellner (1995) tem inspirado o trabalho de educadores
engajados numa pedagogia da imagem. A pedagogia da imagem situa-se no marco teórico dos Estudos
Culturais, para o qual a educação não está restrita às formas legais, organizadas por diferentes sociedades,
quase sempre através da ins�tuição escolar. Em qualquer sociedade, há inúmeros mecanismos educa�vos
presentes em diferentes instâncias socioculturais. Grande parte desses mecanismos tem como função primeira
educar os sujeitos para viverem de acordo com regras estabelecidas socialmente, e, estando inseridos na área
cultural, são reves�dos de caracterís�cas como prazer e diversão; mas esses mesmos mecanismos também
educam e produzem conhecimento. Esse autor opõe-se à abordagem formal e an�-hermenêu�ca, afirmando
que nossas experiências e nossas iden�dades são, socialmente, construídas sobre uma gama variada de
imagens, discursos e códigos. Para Kellner, a publicidade é um texto social mul�dimensional, com uma riqueza
de sen�dos que exige um sofis�cado processo de interpretação, sendo importante indicador de tendências
socias, modas e valores.

Apesar do crescente interesse pelo visual, a expressão “leitura de imagem” não é consenso entre ar�stas,
educadores, historiadores, sociólogos e antropólogos, já que, para vários pesquisadores desses campos, não é
possível “ler” uma imagem. Afastando-se dessa polêmica, em uma vertente interacionista e significa�va da
leitura, Smith (1999) sugere evitarmos intermináveis discussões semân�cas sobre definições de leitura e
pensarmos no processo da leitura. Para ele, os bens simbólicos produzidos pela humanidade codificam-se de
diversas formas e mantêm uma estreita relação entre si, expressando o que se convencionou chamar de
semiose cultural, essa ampla rede de significações. A recepção desses bens simbólicos pode ser compreendida
como leitura, à medida que todo recorte na rede de significações é considerado um texto. Pode-se então ler o
traçado de uma cidade, um filme, uma coreografia. Imagem e escrita são códigos que se encontram em
constante interação.

Unidade 2: Compreensão crí�ca da cultura visual

Situando-se no marco dos Estudos Culturais, Bolin e Blandin (2003) são contrários à denominação de
“visual” ao trabalho dos docentes com as imagens, já que a expressão pode restringir a a�vidade educa�va
diante da gama de experiências que as imagens �sicas e virtuais provocam. Respondendo a essas observações,
Mitchell (1995), em uma de suas primeiras publicações, já adver�ra que, apesar de a noção “visual” cons�tuir
uma dimensão diferente da linguagem verbal, isso não implica que a Cultura Visual não mantenha relação com
as outras linguagens e ou sen�dos. Para ele, a Cultura Visual inclui essa relação com os outros sen�dos e
linguagens.

A questão levantada por Bolin e Blandin (2003) situa-se em uma corrente mais “restri�va” da Cultura
Visual. Barnard (2001) iden�ficou duas vertentes fundamentais nos estudos de Cultura Visual. Uma das
tendências, a mais “restri�va”, enfa�za o visual e trata de norma�zar, prescrever seus objetos de estudo como
sendo a arte, o design, as expressões faciais, a moda, a tatuagem etc. A outra vertente toma a cultura como
traço que define o estudo; logo, refere-se aos valores e iden�dades construídas e comunicadas pela cultura via
mediação visual, como também a sua natureza confli�va devido aos seus mecanismos de inclusão e exclusão de
processos iden�tários.

Tomando a cultura como traço que define o seu estudo, Mirzoeff (2003) afirma que a visualização
caracteriza o mundo contemporâneo. Essa caracterís�ca não significa que, necessariamente, conheçamos
aquilo que observamos. A distância entre a riqueza da experiência visual na cultura contemporânea e a
habilidade em analisá-la cria a oportunidade e a necessidade de converter a Cultura Visual em um campo de
estudo. O autor afirma que esse estudos são uma “tá�ca para estudar a genealogia, a definição e as funções da
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vida co�diana pós-moderna a par�r da perspec�va do consumidor, mais que do produtor” (MIRZOEFF, 2003, p.
20). Enfa�za que não se trata de uma história das imagens nem das imagens em si mesmas, mas sim da
tendência de plasmar a vida em imagens ou visualizar a existência, pois o visual é um “lugar sempre desafiante
de interação social e definição em termos de classe, gênero, iden�dade sexual e racial” (MIRZOEFF, 2003, p. 20).

Segundo Mirzoeff, a Cultura Visual é uma estratégia para compreender a vida contemporânea e não uma
disciplina acadêmica. Destaca que a cultura pública dos cafés do século XVIII, exaltada por Jurgen Habermas, e o
capitalismo impresso do mundo editorial do século XIX, descrito por Benedict Anderson, foram aspectos
par�culares de um período e centrais para a análise produzida por esses autores, apesar das múl�plas
alterna�vas que poderiam ter escolhido. Ao modo desses autores, Mirzoeff faz uso da caracterís�ca de plasmar
a vida em imagens ou visualizar a existência, para estudar a contemporaneidade. Esse autor busca
compreender a resposta dos indivíduos e dos grupos aos meios visuais de comunicação em uma estrutura
interpreta�va fluida. Assim, a noção de Cultura Visual é nova precisamente por centrar-se no visual como um
lugar de criação e discussão de significados, distanciando-se das obras de arte, dos museus e do cinema para
focalizar sua atenção na experiência co�diana. Do mesmo modo que os Estudos Culturais tratam de
compreender como os sujeitos da cultura de massa buscam sen�do no consumo, a Cultura Visual dá prioridade
à experiência co�diana do visual, interessa-se pelos acontecimentos visuais nos quais o consumidor busca
informação, significado ou prazer conectado com a tecnologia visual. O autor define a tecnologia visual “como
qualquer forma de disposi�vo desenhado para ser observado e/ou para aumentar a visão natural, abarcando da
pintura a óleo até a televisão e a Internet” (MIRZOEFF, 2003, p. 19).

Nessa concepção, a Cultura Visual carrega uma proposta bem mais ampla que a de leitura de imagens
baseada no formalismo percep�vo e semió�co. Trabalhar nesse enfoque amplo é aceitar a capacidade de as
imagens serem mediadoras das “velhas e novas formas de poder, como também de ensaios contradiscursivos
de novas formas de sociabilidade” (MORAZA, 2004). De base socioantropológica, o que significa focalizar o
conhecimento tanto nos produtores dessas experiências quanto no contexto sociocultural em que são
produzidas.

As noções de visão e visualidade são básicas para o entendimento da Cultura Visual. Walker e Chaplin
(2002) definem a visão como sendo o processo fisiológico em que a luz impressiona os olhos e a visualidade
como o olhar socializado. O sistema ó�co de um brasileiro, europeu ou africano não são diferentes, o que os
diferencia é modo de descrever e representar o mundo, já que possuem diferentes maneiras de olhar para o
mundo, o que, consequentemente, dá lugar a diferentes sistemas de representação.

O australiano Paul Duncun (2002) é outro autor que se situa nessa vertente, já que, para ele, a
Cultura Visual vincula-se aos Estudos Culturais relacionados às prá�cas significantes, tanto em termos das
experiências vividas pelas pessoas como da dinâmica estrutural da sociedade. Para Duncun (2002), as prá�cas
significantes são sempre um meio de estabelecer e manter o poder, porém as pessoas podem recusar ou
negociar o significado dessas prá�cas. O autor rejeita a noção de cultura como um refinamento pessoal ou
como produto de uma sensibilidade determinada, por ser muito sele�va, e também nega a noção antropológica
de cultura como prá�ca de vida, por ser muito ampla. Ele adota uma concepção de cultura como prá�cas
significantes, não como objetos específicos, mas sim como relações sociais, valores, crenças e prá�cas das quais
os objetos são uma parte cons�tu�va.

Em meio à saturação visual da vida contemporânea, seja em seus aspectos de vigilância, espetáculo,
prazer, controle ou manipulação, Duncun (2003) oferece algumas pistas sobre como trabalhar com a Cultura
Visual em ambientes de aprendizagem. Em sua abordagem, os artefatos visuais podem ser os mais variados,
das fotografias pessoais aos souvenirs da cidade. No trabalho com as fotografias familiares, propõe tanto a
aprendizagem dos códigos desse �po de fotografia, como também a reflexão sobre como e por que esses
códigos se transformam. Para isso, sugere que os(as) educandos(as) falem de suas experiências ao ser
fotografados(as), ao mesmo tempo em que examinam pinturas das famílias de séculos passados, observando
diferenças formais nas posturas, na expressão facial, nas ves�mentas, no cenário, na ação e o que isso pode
implicar nas relações familiares. Também propõe ques�onar se a fotografia familiar é sexista, se exclui na
mesma medida que inclui e, portanto, se estrutura uma falsa ideia de vida familiar, se chega a ser um jogo de
poder de um lado da câmara fotográfica ou de ambos os lados.
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Hernandez (2000) adiciona a expressão “compreensão crí�ca” em sua abordagem da Cultura Visual. Para
esse autor, o vocábulo “crí�ca” significa avaliação e juízo que resultam de diferentes modelos de análise, como,
por exemplo: o semió�co, estruturalista, desconstrucionista, intertextual, hermenêu�co e discursivo. Preferindo
u�lizar os termos representações e artefatos visuais ao invés de imagens, fundamenta sua proposta em ideias
provenientes do pós-estruturalismo e do feminismo pós-estruturalista e usa o conceito de cultura no sen�do
socioantropológico, próximo da experiência co�diana de qualquer grupo atual e/ou passado. Percebe a
importância da Cultura Visual em termos de economia, negócios, tecnologia e experiências co�dianas.

Na abordagem da compreensão crí�ca, a Cultura Visual é entendida como um campo de estudo
transdisciplinar, mul�rreferencial que pode tomar seus referentes da Arte, Arquitetura, História, Psicologia
Cultural, Psicanálise Lacaniana, Construcionismo Social, Estudos Culturais, Antropologia, Estudos de Gênero e
Meios, sem restringir-se nessas referências. Essa ampla e aberta proposta enfa�za que o campo de estudos não
se organiza com base em nomes de artefatos, em fatos e/ou sujeitos, mas sim em relação aos seus significados
culturais, vinculando-se à noção de mediação de representações, valores e iden�dades. Para Hernandez, um
estudo sistemá�co da Cultura Visual proporciona uma compreensão crí�ca do seu papel e funções sociais, além
das relações de poder às quais se vincula, indo além da apreciação ou do prazer.

Hernandez (2007) atribui mobilidade ao campo de estudo, pois a cada dia, incorporam-se novos
aspectos tanto às representações quanto aos artefatos visuais, tornando obsoletas as aproximações
restri�vas. Em sua abordagem não há receptores nem leitores, mas sim construtores e intérpretes, à medida
que a aproximação não é passiva nem dependente, e sim intera�va, co�diana e pessoal. Uma primeira meta a
ser perseguida, nessa abordagem, seria explorar as representações que as pessoas, a par�r das suas
caracterís�cas sociais, culturais e históricas, constroem da realidade, ou seja, compreender o que se representa
para compreender as próprias representações.

Trabalhar na linha da compreensão crí�ca da Cultura Visual “não pode ficar à margem de uma reflexão
mais ampla sobre o papel da escola e dos sujeitos pedagógicos nesses tempos de mudança” (HERNANDEZ,
2002, p. 3). Nesse sen�do, os(as) educadores (as) devem estar atentos(as) ao que se passa no mundo, nos
saberes, na sociedade, nos sujeitos, apresentar propostas imagina�vas e transgressoras que possibilitem
aos(as) educandos(as) elaborarem formas de compreensão e atuação na parcela do mundo que lhes toca viver,
de forma que possam desenvolver seus projetos de vida. A situação que o(a) educador(a) cria para iniciar o
processo de aprendizagem sinaliza sua orientação educa�va, o lugar que des�na ao(a) educando(a) e a si
mesmo(a).

Nesse sen�do, já não cabe mais ao(à) educador(a) se perguntar o que os(as) educandos(as) não sabem e
se propor a ensinar-lhes, mas perguntar-se sobre o que já sabem e como ampliar as conexões para que, juntos,
possam organizar outros discursos com os saberes que todos possuem. A abordagem da compreensão crí�ca
não enfa�za nem as representações nem os artefatos visuais, pois, ao trabalhar na perspec�va de projetos de
trabalho, a ênfase recai na construção de uma história compar�lhada. Mais do que pensar em representações e
artefatos, o(a) educador(a) necessita pensar no que o grupo de trabalho quer aprender e o que pode aprender.

Essa abordagem impõe uma mudança na forma tradicional de organização do conhecimento escolar,
requerendo dos(as) educadores(as) atenção especial aos objetos da Cultura Visual do grupo com o qual
trabalhe, ou seja, as imagens das capas dos cadernos e pastas dos(as) educandos(as), suas revistas, seus
programas de televisão, seus grupos musicais e jogos preferidos, suas roupas e seus ícones populares. A
compreensão crí�ca dessas representações e artefatos visuais compreende diferentes aspectos, a saber:

Histórico-antropológico: as representações e artefatos visuais são frutos de determinados contextos que
as produzem e as legi�mam. Dessa forma, é necessário ir além de uma abordagem percep�va, daquilo
que se vê na produção, para explicitar a conexão entre os significados dessa produção e a tradição:
valores, costumes, crenças, ideias polí�cas e religiosas que as geraram.
Esté�co-ar�s�co: esse aspecto refere-se aos sistemas de representação. O aspecto esté�co-ar�s�co é
compreendido em relação à cultura de origem da produção e não em termos universais.
Biográfico: as representações e artefatos fomentam uma relação com os processos iden�tários,
construindo valores e crenças, visões sobre a realidade.
Crí�co-social: representações e artefatos têm contribuído para a configuração atual das polí�cas da
diferença e das relações de poder em sociedade.
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Esses diferentes aspectos estão interconectados, cabendo aos(às) educadores(as) fomentarem sua
compreensão, ao es�mular relações entre a produção e seus contextos de produção, distribuição e consumo,
bem como os efeitos na construção dos processos iden�tários. Como pistas de caminhos possíveis em um
trabalho de compreensão crí�ca da Cultura Visual, Hernandez (2000, 2002) sugere:

Explorar os discursos sobre as representações que constroem relatos do mundo social e favorecem
determinadas visões do mundo e de nós mesmos.
Ques�onar a tenta�va de fixar significados nas representações e como isso afeta nossas vidas.
Discu�r as relações de poder que se produzem e se ar�culam por meio das representações e que podem
ser reforçadas pela maneira de ver e produzir essas representações.
Elaborar representações por procedimentos diversos, como forma, resposta e modo de diálogo com as
representações existentes.
Construir relatos visuais, u�lizando diferentes suportes relacionados com a própria iden�dade e contexto
sociocultural que ajudem a construir um posicionamento.

Como podemos perceber, nesse percurso pelos referenciais da Arte, Antropologia, Educação, História e
Sociologia, a abordagem da Cultura Visual em sua vertente cultural amplia a proposta formalista esté�ca e
semió�ca da leitura de imagens. Por tratar-se de uma abordagem mul�rreferencial e transdisciplinar, um
trabalho de compreensão crí�ca da Cultura Visual, nos mais variados ambientes de aprendizagem, pode ser
desenvolvido por qualquer educador(a) que deseje e se disponha a problema�zar as representações sociais de
menina, menino, mulher, homem, família, criança, adolescente, adulto, velho, pobre, rico, preto, branco,
professor(a), estudante, escola, entre tantas outras possíveis, nas imagens dos livros didá�cos, dos cadernos,
das revistas, dos outdoors, da televisão, dos cartões postais, dos brinquedos, das obras de arte etc.

O foco de um trabalho de compreensão crí�ca da Cultura Visual não está no que pensamos sobre as
representações, mas no que a par�r delas nós pensamos sobre nós mesmos. O que falam de mim as
representações de mulher, trabalhadora, professora, esposa, consumidora? O que não falam de mim? O que
falam e não falam das pessoas iguais a mim e diferentes de mim? O que posso pensar de mim a par�r dessas
diferentes representações? Por que determinadas representações são sempre recorrentes? Que interesses são
sa�sfeitos com essas representações?

A representação reiterada de determinados temas e/ou grupos sociais naturaliza e simboliza um
determinado grupo social ou um tema como normal, aceitável. Como nós, os(as) educadores(as), temos sido
representados(as)? Como nós, os(as) educadores(as), temo-nos representado? Quais as diferenças formais nas
posturas, expressões faciais, ves�mentas, cenários e ações dos(as) educadores(as), em representações dos
séculos XVIII, XIX, XX e XXI? E nas representações dos(as) estudantes? De que maneira essas representações
vêm tentando (ou conseguindo) “fixar” determinados significados para esses papéis? Como foram geradas
essas representações? Por quem, para quem e por que foram geradas? Que cenários têm sido privilegiados nas
representações do espaço escolar nesses úl�mos três séculos? O que ainda não incluímos nas representações
da escola? Que ambiente de aprendizagem essas representações acabam por fixar?

Trabalhar na perspec�va da compreensão crí�ca da Cultura Visual pode nos auxiliar a encontrar outras
formas de compreensão da realidade, de representações que não as hegemônicas, e discu�r reiteradas
representações de passividade, indiferença, apa�a e ro�na dos sujeitos em seus ambientes de aprendizagem.

Imagem e imaginário: uma reflexão pedagógica

Falar sobre imagem e imaginário, sob o ponto de vista pedagógico, é um convite a refle�r sobre quais
imagens povoam o universo dos nossos alunos. Que �po de tempo e espaço temos encontrado nessas
super�cies interpreta�vas? Em nenhum outro tempo da história do homem, as imagens es�veram tão
presentes, mediando nossos olhares, ditando “modismos”, padrões sociais. As imagens são consideradas
espelhos, modelos de conduta, de padrões esté�cos. Citando Vilém Flusser, em seu livro Filosofia da caixa
preta, vivemos o momento da idolatria, onde “O homem ao invés de se servir das imagens em função do
mundo, passa a viver em função das imagens”.
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gostos, os gestos, as expressões da “onda” são uma tenta�va de reprodução de espaços televisivos
construídos por via das imagens técnicas, imagens construídas e vinculadas por via de aparelhos. A moda, os
gestos são ditados pelo seriado Malhação (Rede Globo) ou por grupos no melhor es�lo “Rebelde” de ser.
Nesses processos de aculturação, suas mentes, corpos, iden�dades são moldadas sem a menor preocupação
reflexiva.

Nas revistas, voltadas para o público jovem, com raras exceções, os textos e as imagens estão sempre a
serviço de uma marca e/ou de uma campanha publicitária. O que existe como foco não são pessoas em
processos de construção social e sim um público alvo. Alvo da submissão imposta pelo que muitos chamam de
“o poder da imagem” em prol do lucro e da venda, não apenas de produtos, mas também de valores. E nossa
prá�ca pedagógica? Está permeada pelo ques�onamento, pelo convite à reflexão sobre esses mecanismos?

Em jogos on-line, tais como Counter Strike (Figura 3), campeão na preferência juvenil, o apelo às imagens
altamente realistas e elaboradas transforma os espaços virtuais em uma extensão da “realidade”, assim como
no filme Matrix. Nesses jogos, ganha quem a�rar melhor, quem fizer mais ví�mas e assim nossos jovens
reproduzem, sem o menor ques�onamento, os no�ciários dos telejornais diários. Onde, quando e como refle�r
sobre tais prá�cas, tais imagens? Em casa, não há tempo. É preciso fazer silêncio para assis�r ao telejornal
sensacionalista que faz uso das imagens para ganhar na audiência. O silêncio também é solicitado no momento
de assis�r a telenovela. No culto à informação televisiva, desconhecer os úl�mos acontecimentos da novela é
quase um crime.

Figura 3 – Cena do Jogo Counter Strike

Querendo ou não, esses signos estão presentes em nossas salas de aula, nas estampas dos cadernos,
camisetas, bonés ou nas imagens geradas pelas câmeras portáteis dos aparelhos celulares. Nesses contextos, a
função de mediação da imagem acaba perdendo espaço para uma nova metáfora: a de ser janela para espaços
exteriores e aparentemente inofensivos. Quando imagens se tornam janelas, perdemos a ânsia pela
contestação, e, nesse momento, tais reflexões ganham expressões do �po “uma imagem vale mais que mil
palavras”; e, por valer “mais”, pensamos, refle�mos de “menos”.

E o que dizer de nossos livros didá�cos? Aparentemente adequados para processos de formação social,
conceitual e sistemá�ca, escondem imagens tão “inofensivas” quanto às citadas anteriormente. Sim, até nesses
espaços legi�mados do saber, as prá�cas de subordinação por via da imagem são veiculadas sem o menor
ques�onamento. Neles, assim como nas propagandas publicitárias, o pedreiro é sempre alguém com
caracterís�cas nordes�nas, as empregadas domés�cas são sempre negras ou “afro-descendentes”, o mo�vo de
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piada da turma é sempre o “gordinho”, a loira é sempre a burra, a mãe está sempre em volta do “forno e
fogão”, o pai sempre de terno e gravata sentado lendo o jornal, esperando ser servido. E, nesses quadros, as
imagens acabam por reafirmar valores, transformando os recursos de “transmissão do conhecimento” em
veículos de afirmação, confirmação, legi�mação de preconceitos e manutenção de equívocos sociais,
historicamente construídos.

Mas o que dizem essas imagens forjadas? O que fazer? Abandoná-las? Isolar-se em uma caverna
como na metáfora de Platão? Se assim o fizer, ainda estaremos vivenciando as sombras dessas supostas
verdades. Quais as chances dos jovens encontrarem na escola um espaço de discussão e de (re)significação de
suas iden�dades? São muitas as questões, e a proposta é ins�gar, propor reflexões. Somos parte da
engrenagem social, e a responsabilidade de construir espaços mais coerentes de reflexão também é nossa. A
proposta de ques�onar já é o princípio. Propor discussões e reflexões será o caminho. Sensibilizar olhares e
significar imaginários, eis a grande questão!

Saiba mais

Counter-Strike (também abreviado por CS) é um popular jogo de computador, mais especificamente
um “mod” de Half-Life para jogos online. É um jogo de �ro em primeira pessoa baseado em rodadas no
qual equipas de contra-terroristas e terroristas combatem-se até a vitória. Requer muita estratégia,
trabalho de equipa, e habilidade para ser um vencedor. É acessível através do Steam. O jogo inicialmente
era para ser um mod para o Unreal Tournament, mas a Valve So�ware viu uma oportunidade no jogo e
compro-o. Em 2005/2006 saiu Counter Strike Source, source porque u�liza o motor gráfico Source, dando
uma nova �sica e melhores gráficos ao jogo.

O Counter-Strike foi um dos responsáveis pela massificação dos jogos por rede no início do século,
sendo considerado o grande responsável pela popularização das LAN houses no mundo. O jogo é
considerado um “desporto electrónico”. Muitas pessoas levam-no a sério e recebem ordenados fixos,
existem mesmo clans profissionais, e que são patrocinados por grandes empresas como a Intel e a NVIDIA.

Pelo mundo existem ligas profissionais onde o Counter-Strike está presente, como o caso da CPL (que
encerrou suas a�vidades em 2008), ESWC, ESL, WCG e WEG. No caso da ESWC funciona da seguinte forma:
cada país tem as suas qualificações no qual qualquer clan pode ir a uma qualificação em uma lan house em
qualquer parte do mesmo país, passando depois às melhores equipes, as melhores equipes de cada país
encontram-se depois no complexo da ESWC, localizado em Paris, para disputar o lugar da melhor equipe do
mundo de Counter-Strike.

Fonte: h�p://pt.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike
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Saiba mais

Apresentação

Prezados alunos(as),

O início de uma nova disciplina sempre gera expecta�vas. Vocês �veram muitas experiências e desafios,
trocaram e conheceram ideias dos colegas, de autores e autoras, refle�ram sobre imagens, conceitos e formas
de aprender e ensinar arte. As expecta�vas nascem, antes de tudo, do desejo de aprender, de compreender os
sen�dos das experiências para nossas vidas pessoal e profissional. Criamos expecta�vas porque somos sujeitos
inquietos, a�vos, ques�onadores. Nesta disciplina, nossa atenção estará voltada para o estudo de relações
entre cultura, currículo e avaliação, cujo foco está nas diversas decisões que tomamos, a cada dia, como
professores, par�cipantes do processo de escolarização.

Somos sujeitos e produtores de cultura, e nossas expecta�vas, anseios e desejos são regulados,
“filtrados” pelo currículo. Avaliar é traduzir em critérios, crí�cas e sugestões, acontecimentos do co�diano
escolar. A reflexão sobre alguns desdobramentos dessas ideias é o obje�vo desta disciplina. Espero que possam
discu�r e compreender aspectos do currículo como um sistema de mensagem que cons�tui iden�dades nas
ins�tuições. Com base nas discussões, espero que re-construam suas experiências esté�cas projetando um
currículo para uma escola “imaginária”. Detalharemos este projeto mais adiante.

Professora Irene Tourinho

Unidade 1: Construindo a noção de currículo
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1.1. Por que estudar currículo?

Nem sempre nos damos conta de que estamos envolvidos, co�dianamente, com as questões de
currículo. Muito antes do termo “currículo” tornar-se presente nas discussões educacionais e pedagógicas,
professores e professoras se preocupavam com ele através de suas reflexões sobre como organizar a a�vidade
pedagógica e como abordar o conteúdo nas salas de aula. As preocupações com a organização e com o método
são, talvez, as que �veram maior ênfase durante a trajetória inicial desse campo de estudo. Mas o currículo não
se resume a essas questões, e estudá-lo significa aproximar-se de uma ampla paisagem onde as ideias que se
tem de educação e de escola, apesar de fundamentais, representam apenas uma parte daquilo que a paisagem
maior pode mostrar. Isso porque a educação se dá de muitas maneiras, e a escola é um dos lugares onde
podemos aprender e, também, um espaço onde coisas imprevisíveis acontecem. Podemos dizer que a escola é
um palco — às vezes, pouco iluminado; e, outras vezes, escuro — onde as mais variadas situações tomam lugar,
onde se aprende o que há de bom e, também, o que há de ruim.

Dica

Vale a pena ler “Conto de Escola”, de Machado de Assis, para conhecer como, na escola, também se
aprende a corrupção e a delação.



Conto De Escola — Machado de Assis

A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia —
uma segunda-feira, do mês de maio — deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria
brincar a manhã. Hesitava entre o morro de S. Diogo e o Campo de Sant’Ana, que não era então esse
parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rús�co, mais ou menos infinito, alastrado de
lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente, disse comigo que o
melhor era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão.

Na semana anterior, �nha feito dois suetos e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de
meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era
um velho empregado do Arsenal de Guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição
comercial e �nha ânsia de me ver com os elementos mercan�s, ler, escrever e contar, para me meter de
caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que �nham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do úl�mo
cas�go que me levou, naquela manhã, para o colégio. Não era um menino de virtudes.

Subi a escada, com cautela, para não ser ouvido pelo mestre, e cheguei a tempo; ele entrou na sala
três ou quatro minutos depois. Entrou com o andar manso do costume, em chinelas de cordovão, com a
jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e
�nha perto de cinquenta anos ou mais. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a boceta de rapé e o lenço
vermelho, pô-los na gaveta; depois, relanceou os olhos pela sala. Os meninos, que se conservaram de pé
durante a entrada dele, tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem; começaram os trabalhos.

— Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre.

Chamava-se Raimundo este pequeno e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava duas
horas em reter aquilo que a outros levava apenas trinta ou cinquenta minutos; vencia com o tempo o que
não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida,
cara doente; raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e re�rava-se antes. O mestre era
mais severo com ele do que conosco.

— O que é que você quer?

— Logo, respondeu ele com voz trêmula.

Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados da escola; mas era. Não
digo também que era dos mais inteligentes, por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no
es�lo, mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino: �nha boas cores e
músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar
a recortar narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo caso
ingênua. Naquele dia, foi a mesma coisa: tão depressa acabei como entrei a reproduzir o nariz do mestre,
dando-lhe cinco ou seis a�tudes diferentes, das quais recordo a interroga�va, a admira�va, a dubita�va e a
cogita�va. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que era; mas, ins�n�vamente,
dava-lhes essas expressões. Os outros foram acabando; não �ve remédio senão acabar também, entregar a
escrita e voltar para o meu lugar.

Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e
recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das
Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, vi através das vidraças da
escola, no claro azul do céu, por cima do morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de
uma corda imensa, que bojava no ar, uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com o
livro de leitura e a gramá�ca nos joelhos.

— Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo.

— Não diga isso, murmurou ele.



Olhei para ele; estava mais pálido. Então lembrou-me outra vez que queria pedir-me alguma coisa, e
perguntei-lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo e, rápido, disse-me que esperasse um pouco; era
uma coisa par�cular.

— Seu Pilar... murmurou ele daí a alguns minutos.

— Que é?

— Você...

— Você quê?

Ele deitou os olhos ao pai e, depois, a alguns outros meninos. Um desses, o Curvelo, olhava para ele,
desconfiado, e o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Confesso
que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo e vi que parecia atento; podia ser uma simples
curiosidade vaga, natural indiscrição; mas podia ser também alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um
pouco levado do diabo. Tinha onze anos, era mais velho que nós.

Que me quereria o Raimundo? Con�nuei inquieto, remexendo-me muito, falando-lhe baixo, com
instância, que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele nem de mim. Ou então, de tarde...

— De tarde, não, interrompeu-me ele; não pode ser de tarde.

— Então agora...

— Papai está olhando.

Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo com o filho, buscava-o, muitas vezes, com os
olhos, para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos; metemos o nariz no livro e
con�nuamos a ler. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia, três ou quatro, que ele lia devagar, mas�gando
as ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da Regência, e que era grande a agitação
pública. Policarpo �nha decerto algum par�do, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele podia
ter, para nós, era a palmatória. E essa lá estava, pendurada do portal da janela, à direita, com os seus cinco
olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era
pouca. E daí, pode ser que alguma vez as paixões polí�cas dominassem nele a ponto de poupar-nos uma ou
outra correção. Naquele dia, ao menos, pareceu-me que lia as folhas com muito interesse; levantava os
olhos de quando em quando, ou tomava uma pitada, mas tornava logo aos jornais, e lia a valer.

No fim de algum tempo — dez ou doze minutos — Raimundo meteu a mão no bolso das calças e
olhou para mim.

— Sabe o que tenho aqui?

— Não.

— Uma pra�nha que mamãe me deu.

— Hoje?

— Não, no outro dia, quando fiz anos...

— Pra�nha de verdade?

— De verdade.

Tirou-a vagarosamente, e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei, cuido que doze
vinténs ou dois tostões, não me lembro; mas era uma moeda, e tal moeda que me fez pular o sangue no
coração. Raimundo revolveu em mim o olhar pálido; depois perguntou-me se a queria para mim. Respondi-
lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não.



— Mas então você fica sem ela?

— Mamãe depois me arranja outra. Ela tem muitas que vovô lhe deixou, numa caixinha; algumas são
de ouro. Você quer esta?

Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente, depois de olhar para a mesa do mestre.
Raimundo recuou a mão dele e deu à boca um gesto amarelo, que queria sorrir. Em seguida, propôs-me um
negócio, uma troca de serviços; ele me daria a moeda, eu lhe explicaria um ponto da lição de sintaxe. Não
conseguira reter nada do livro, e estava com medo do pai. E concluía a proposta esfregando a pra�nha nos
joelhos...

Tive uma sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria de homem;
não é também que não fosse fácil em empregar uma ou outra men�ra de criança. Sabíamos ambos enganar
ao mestre. A novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição e dinheiro, compra franca, posi�va,
toma lá, dá cá; tal foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele, à toa, sem poder dizer nada.

Compreende-se que o ponto da lição era di�cil, e que o Raimundo, não o tendo aprendido, recorria a
um meio que lhe pareceu ú�l para escapar ao cas�go do pai. Se me tem pedido a coisa por favor, alcançá-
la-ia do mesmo modo, como de outras vezes, mas parece que era lembrança das outras vezes, o medo de
achar a minha vontade frouxa ou cansada, e não aprender como queria, — e pode ser mesmo que em
alguma ocasião lhe �vesse ensinado mal, — parece que tal foi a causa da proposta. O pobre-diabo contava
com o favor, — mas queria assegurar-lhe a eficácia, e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera, e que ele
guardava como relíquia ou brinquedo; pegou dela e veio esfregá-la nos joelhos, à minha vista, como uma
tentação... Realmente, era bonita, fina, branca, muito branca; e para mim, que só trazia cobre no bolso,
quando trazia alguma coisa, um cobre feio, grosso, azinhavrado...

Não queria recebê-la, e custava-me recusá-la. Olhei para o mestre, que con�nuava a ler, com tal
interesse, que lhe pingava o rapé do nariz. - Ande, tome, dizia-me baixinho o filho. E a pra�nha fuzilava-lhe
entre os dedos, como se fora diamante... Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia? E ele não
podia ver nada, estava agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação...

— Tome, tome...

Relancei os olhos pela sala, e dei com os do Curvelo em nós; disse ao Raimundo que esperasse.
Pareceu-me que o outro nos observava, então dissimulei; mas daí a pouco deitei-lhe outra vez o olho, e —
tanto se ilude a vontade! — não lhe vi mais nada. Então cobrei ânimo.

— Dê cá...

Raimundo deu-me a pra�nha, sorrateiramente; eu me�-a na algibeira das calças, com um alvoroço
que não posso definir. Cá estava ela comigo, pegadinha à perna. Restava prestar o serviço, ensinar a lição e
não me demorei em fazê-lo, nem o fiz mal, ao menos conscientemente; passava-lhe a explicação em um
retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção. Sen�a-se que despendia um esforço
cinco ou seis vezes maior para aprender um nada; mas contanto que ele escapasse ao cas�go, tudo iria
bem.

De repente, olhei para o Curvelo e estremeci; �nha os olhos em nós, com um riso que me pareceu
mau. Disfarcei; mas daí a pouco, voltando-me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo
ar, acrescendo que entrava a remexer-se no banco, impaciente. Sorri para ele e ele não sorriu; ao contrário,
franziu a testa, o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito.

— Precisamos muito cuidado, disse eu ao Raimundo.

— Diga-me isto só, murmurou ele.

Fiz-lhe sinal que se calasse; mas ele instava, e a moeda, cá no bolso, lembrava-me o contrato feito.
Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito; depois, tornei a olhar para o Curvelo, que me pareceu ainda mais
inquieto, e o riso, dantes mau, estava agora pior. Não é preciso dizer que também eu ficara em brasas,



ansioso que a aula acabasse; mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da
escola; este lia os jornais, ar�go por ar�go, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com
uma ou duas pancadinhas na mesa. E lá fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio,
guinando a um lado e outro, como se me chamasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali, com os livros e a pedra
embaixo da mangueira, e a pra�nha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me
serrassem; guardá-la-ia em casa, dizendo à mamãe que a �nha achado na rua. Para que me não fugisse, ia-
a apalpando, roçando-lhe os dedos pelo cunho, quase lendo pelo tato a inscrição, com uma grande vontade
de espiá-la.

— Oh! seu Pilar! bradou o mestre com voz de trovão.

Estremeci como se acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas. Dei com o mestre, olhando
para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o Curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo.

— Venha cá! bradou o mestre.

Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos; depois
chamou o filho. Toda a escola �nha parado; ninguém mais lia, ninguém fazia um só movimento. Eu,
conquanto não �rasse os olhos do mestre, sen�a no ar a curiosidade e o pavor de todos.

— Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros? disse-me o Policarpo.

— Eu...

— Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu! clamou.

Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Con�nuei a tremer muito. Policarpo bradou de novo
que lhe desse a moeda, e eu não resis� mais, me� a mão no bolso, vagarosamente, saquei-a e entreguei-
lha. Ele examinou-a de um e outro lado, bufando de raiva; depois estendeu o braço e a�rou-a à rua. E então
disse-nos uma porção de coisas duras, que tanto o filho como eu acabávamos de pra�car uma ação feia,
indigna, baixa, uma vilania, e para emenda e exemplo íamos ser cas�gados. Aqui pegou da palmatória.

— Perdão, seu mestre... solucei eu.

— Não há perdão! Dê cá a mão! Dê cá! Vamos! Sem-vergonha! Dê cá a mão!

— Mas, seu mestre...

— Olhe que é pior!

Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos outros, até
completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma
coisa; não lhe poupou nada, dois, quatro, oito, doze bolos. Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamou-nos
sem-vergonhas, desaforados, e jurou que se repe�ssemos o negócio apanharíamos tal cas�go que nos
havia de lembrar para todo o sempre. E exclamava: Porcalhões! tratantes! faltos de brio!

Eu, por mim, �nha a cara no chão. Não ousava fitar ninguém, sen�a todos os olhos em nós. Recolhi-
me ao banco, soluçando, fus�gado pelos impropérios do mestre. Na sala arquejava o terror; posso dizer
que naquele dia ninguém faria igual negócio. Creio que o próprio Curvelo enfiara de medo. Não olhei logo
para ele, cá dentro de mim jurava quebrar-lhe a cara, na rua, logo que saíssemos, tão certo como três e dois
serem cinco.

Daí a algum tempo olhei para ele; ele também olhava para mim, mas desviou a cara, e penso que
empalideceu. Compôs-se e entrou a ler em voz alta; estava com medo. Começou a variar de a�tude,
agitando-se à toa, coçando os joelhos, o nariz. Pode ser até que se arrependesse de nos ter denunciado; e
na verdade, por que denunciar-nos? Em que é que lhe �rávamos alguma coisa?

— Tu me pagas! tão duro como osso! dizia eu comigo.
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Veio a hora de sair, e saímos; ele foi adiante, apressado, e eu não queria brigar ali mesmo, na Rua do
Costa, perto do colégio; havia de ser na Rua larga São Joaquim. Quando, porém, cheguei à esquina, já o não
vi; provavelmente escondera-se em algum corredor ou loja; entrei numa bo�ca, espiei em outras casas,
perguntei por ele a algumas pessoas, ninguém me deu no�cia. De tarde faltou à escola.

Em casa não contei nada, é claro; mas para explicar as mãos inchadas, men� à minha mãe, disse-lhe
que não �nha sabido a lição. Dormi nessa noite, mandando ao diabo os dois meninos, tanto o da denúncia
como o da moeda. E sonhei com a moeda; sonhei que, ao tornar à escola, no dia seguinte, dera com ela na
rua, e a apanhara, sem medo nem escrúpulos...

De manhã, acordei cedo. A ideia de ir procurar a moeda fez-me ves�r depressa. O dia estava
esplêndido, um dia de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças novas que minha mãe me deu,
por sinal que eram amarelas. Tudo isso, e a pra�nha... Saí de casa, como se fosse trepar ao trono de
Jerusalém. Piquei o passo para que ninguém chegasse antes de mim à escola; ainda assim não andei tão
depressa que amarrotasse as calças. Não, que elas eram bonitas! Mirava-as, fugia aos encontros, ao lixo da
rua...

Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando. Não podia
ouvir isto quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido, igual, direita, esquerda, ao som do rufo;
vinham, passaram por mim, e foram andando. Eu sen� uma comichão n os pés, e �ve ímpeto de ir atrás
deles. Já lhes disse: o dia estava lindo, e depois o tambor... Olhei para um e outro lado; afinal, não sei como
foi, entrei a marchar também ao som do rufo, creio que cantarolando alguma coisa: Rato na casaca... Não
fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela Saúde, e acabei a manhã na Praia da Gamboa.
Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pra�nha no bolso nem ressen�mento na alma. E,
contudo, a pra�nha era bonita e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento,
um da corrupção, outro da delação; mas o diabo do tambor...

Fonte: “h�p://www.dominiopublico.gov.br”, acesso em 06/12/2008.

Sugestão de a�vidade

Como Machado de Assis, através das inquietações de Pilar, dis�ngue situações dentro e fora da
escola? Como estas dis�nções podem ser pensadas nos dias de hoje? Que situações do conto lembram
experiências que você viveu na escola? De que forma as a�tudes de Raimundo, Pilar e Curvelo poderiam
ser incluídas como parte do currículo daquela sala?

Para refle�r

Faça um inventário das situações que o conto revela (por exemplo: a pressão e expecta�vas dos pais
sobre Pilar; as avaliações de Pilar sobre a inteligência dos colegas e dele; as observações sobre o jeito de
ves�r, de olhar e de agir do mestre Policarpo etc.) e reflita sobre como o currículo é um emaranhado que
entrelaça diversas questões de ordens diferentes e complexas: sociais, culturais, econômicas, psicológicas,
didá�cas etc.

Quando falamos que a escola é um palco não queremos dizer que existe ali um público passivo – os
estudantes - que se deixa conduzir pelo professor(a). No conto de Machado de Assis fica claro como minúcias
do comportamento de ambos - professores e alunos – formam e dirigem ações uns dos outros. São
comportamentos, posturas, olhares, falas, entonações, gestos e a�tudes, vividas e sen�das a cada dia, que
constroem os “espetáculos” da escola. Portanto, o(a) professor(a) não é aquele profissional que caminha à
frente, mas aquele que faz a caminhada em conjunto com o aluno.

http://www.dominiopublico.gov.br/
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Assim como a escola, o currículo também é uma construção humana e social. Por isso, o currículo é
passível de ser visto a par�r de várias interpretações e pontos de vista. Neste sen�do, ele é vulnerável às
condições de aceitação e oficialização de saberes e prá�cas em determinados contextos e sociedades. É através
do currículo que a sociedade, família, religião, arte, polí�ca, cultura, economia e outras dimensões da
experiência humana se encontram na escola e contribuem para definir seus papéis e funções. Estudar o
currículo é olhar cri�camente para ele. É buscar uma compreensão não apenas sobre o que ele é, mas,
principalmente, como ele funciona para estabelecer visões de mundo, legi�mar valores sociais, esté�cos e
morais, delimitar saberes e reforçar prá�cas e a�tudes.

Saiba mais

O termo currículo aparece pela primeira vez por volta de 1633 num cer�ficado de Graduação
conferido pela Universidade de Glasgow, Inglaterra.

Estudar o currículo significa refle�r sobre nossas cumplicidades educacionais e pedagógicas. Significa
tentar “desocultar” laços que nos colocam visceralmente mancomunados com determinadas concepções sobre
“ser” humano, sobre aprendizagem e sobre conhecimento. Podemos começar este estudo pensando sobre o
que entendemos por currículo. Este começo visa levantar alguns pontos de convergência para seguirmos nossa
discussão. Antes de con�nuar, é importante pensar que, para além de definições, nossa curiosidade é saber que
perguntas um currículo busca responder. Tomaz Tadeu da Silva escreve que “a questão central que serve de
pano de fundo a qualquer teoria do currículo é a de saber que conhecimento deve ser ensinado”.

Referência

SILVA, Tomaz Tadeu da. Teorias do currículo: uma introdução crí�ca. Belo Horizonte: Autên�ca,
1999, p.13.

Retomaremos esta questão central que o autor coloca, mas, primeiro, vamos dar alguns passos neste
terreno volúvel, maleável, que é o das definições. Não há apenas um sen�do para a palavra currículo e,
portanto, as definições também variam. A forma como definimos o currículo diz o que ele é para nós. Podemos,
por um lado, entender o currículo como o conteúdo de uma área específica de ensino. Por exemplo, falamos do
currículo de geografia, de música, de língua portuguesa ou de artes visuais. Por outro lado, podemos nos referir
ao currículo como o programa geral de uma escola ou de um curso universitário. Assim, falamos do currículo da
escola tal, ou, no caso que vocês estão vivenciando, falaríamos do currículo do curso de licenciatura em Artes
Visuais à distância.

Tanto uma visão como outra oferece questões complexas para nossa compreensão. Ambas permitem
níveis de ampliação e de redução, dependendo de onde e como você olha. Vejamos: posso falar de um
currículo de artes visuais, porém, posso ser ainda mais específica e reduzir meu foco para falar do currículo de
artes visuais para o 3º ano do ensino fundamental. Ainda caberia pensar se este currículo está proposto para
uma escola urbana, rural, pública, ou outro �po de escola.

Geralmente, as questões que acompanham a discussão curricular, embora digam respeito a matérias
individuais, tomam como eixo de ques�onamento uma noção de currículo mais ampla, relacionada ao
programa geral da ins�tuição. Não fora assim, correríamos o risco de perder os vínculos entre o que deve ser
ensinado, onde, para quem, quando e por quê. Correríamos o risco de criar remendos de conteúdos e
propostas sem nos atentar para as necessidades e demandas que orientam nossas escolhas e, principalmente,
sem considerar o contexto de aprendizagem no qual e para o qual o currículo está sendo proposto.
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Saiba mais

A palavra curriculum vem do la�m e significa “caminho, trajeto, percurso, pista ou circuito atlé�co”, e
que currerre é uma palavra la�na que significa “correr, um curso de um carro, pista de corrida”.

Para refle�r

A rapidez das mudanças e transformações que vivemos exige uma constante atualização de
informações, conhecimentos, a�tudes e prá�cas. De que maneira a visão de currículo como “pista de
corrida” ainda sobrevive e interfere no co�diano escolar?

Além desta peculiaridade sobre a noção que construímos de currículo, outras questões contribuem para
esclarecer o que estamos falando quando pensamos em currículo. Uma delas está relacionada com as
imposições de limites aos �pos de a�vidade que entendemos fazer parte do currículo. Alguns educadores
entendem que o currículo compreende apenas aqueles conteúdos explicitados no programa. Outros resistem a
esta noção e uma evidência disso é a discussão sobre o chamado “currículo oculto”. Vocês provavelmente
ouviram falar deste conceito e, sem dúvida, todos somos afetados por este currículo.

De forma breve, quando falamos de currículo oculto estamos nos referindo às aprendizagens que
acontecem na escola, mas que não estão claramente incluídas no planejamento. São experiências que não
foram deliberadamente planejadas, mas, nem por isso, deixam de ser significa�vas e marcantes. Muitos
aspectos da vida, como os papéis sociais e sexuais, são aprendidos na escola através do currículo oculto. São
aprendizagens implícitas, acidentais, mas que se revelam poderosas na cons�tuição das nossas formas de ver,
sen�r, valorizar, interagir, desejar, posicionar-se. Nem sempre o currículo é oculto para, ou, de todos. Certas
regras e ro�nas das escolas são ensinadas deliberadamente, mesmo sem aparecer no planejamento.

Para nós professores, o currículo oculto deve ser alvo con�nuo de problema�zação. Ele sempre existe e
não temos como escapar dele; porém, tomar consciência das maneiras como ele opera pode nos ajudar a
compreender melhor as implicações que ele tem sobre os acontecimentos co�dianos da nossa prá�ca.

Outra dis�nção importante para a noção de currículo diferencia o “oficial” do “real”. Esta dis�nção pode
ganhar vários níveis e denominações diferentes. Por exemplo, podemos falar do currículo formal (oficial),
aquele que está impresso, documentado, determinado publicamente. Também falamos do currículo pra�cado
(real), vivenciado no dia-a-dia. Já falamos do currículo oculto, mas ainda poderíamos falar do currículo nulo, ou
seja, aqueles conhecimentos que são deixados de fora, que não entram na escola.

Nas úl�mas décadas, principalmente após os anos sessenta, muita discussão movimentou a
teorização curricular, em parte porque alguns pesquisadores começaram a fazer perguntas-chave: (1) o que
conta como conhecimento oficial?; (2) o que conta como transmissão válida do conhecimento?, e (3) o que
conta como realização deste conhecimento? Estas questões levantaram não apenas suspeitas sobre as
definições curriculares oficiais como mostraram a forma como o poder, as relações de interesse e, também, o
mercado, interferem na esfera educacional privilegiando e legi�mando alguns conhecimentos em detrimento
de outros.

Olho vivo

Vale a pena ler o Capítulo IV – SANTOMÉ, Jurjo Torres. Os Conteúdos Culturais, a Diversidade Cultural
e a Função das Ins�tuições Escolares. In: Globalização e Interdisciplinariedade. Porto Alegre: Artes Médicas,
1998, de Jurjo Torres Santomé, para refle�r sobre as Vozes Ausentes na Seleção da Cultura Escolar.



As três questões apontadas acima dizem respeito ao currículo, à pedagogia e a avaliação, sistemas de
mensagens que a escola u�liza e que, na prá�ca, não podem ser separados. Uma questão ainda mais
importante que movimentou e movimenta os debates curriculares é saber “a quem” interessa a inclusão de
determinados conhecimentos e “a quem” tais conhecimentos privilegia. Fica claro, então, que escolher – incluir
e excluir - é dieta básica e co�diana daqueles que fazem e pensam o currículo. Que fragmentos do
conhecimento devem ser re�dos e quais devem ser abandonados em favor de novos conhecimentos é outra
questão que acompanha a construção curricular.

Para percebermos como muitos temas ficam ocultos ou simplesmente não par�cipam das experiências
escolares, vale a pena pensar sobre uma lista de ausências de conhecimentos nos currículos, adaptada para
nossa discussão:

as culturas dos diferentes estados brasileiros;

as culturas infan�s e juvenis;

as etnias minoritárias e sem poder;

o mundo feminino;

as sexualidades lésbicas, homossexuais, bisexuais, transgêneros e trasnsexuais;

a classe trabalhadora e o mundo das pessoas pobres;

o mundo rural e ribeirinho;

as pessoas portadoras de deficiências �sicas e/ou psíquicas;

os homens e mulheres da terceira idade;

as vozes do terceiro mundo.

Cada uma destas ausências silencia vozes e elimina do currículo sua potencialidade para ensinar a aceitar
e valorizar iden�dades múl�plas, diferenciadas, flexíveis.

Para refle�r

Pensando na lista de “vozes ausentes na seleção da cultura escolar”, como você avalia a sua
formação? Quais destas vozes fizeram parte do seu currículo? Quais você aprendeu através do currículo
oculto? Quais ficaram ausentes?

Referência: SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e Interdisciplinariedade. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998.

O currículo como uma prá�ca de inclusão e exclusão, como resultado de relações entre saber, poder e
iden�dade, como um campo de batalha que reflete conflitos diversos e denuncia um projeto de sociedade,
cultura e iden�dades desejáveis são questões que ampliam as nossas responsabilidades como professores. A
importância de cada professor no desenvolvimento do currículo ainda é tema que precisa ser estudado com
mais atenção. Porém, é indiscu�vel que nosso papel é fundamental pois somos nós que traduzimos o currículo
oficial para a prá�ca, recriando e/ou sabotando as mudanças e perspec�vas propostas.

Saiba mais

Horace Mann (1796-1859) é reconhecido como o fundador, no final da primeira metade do século
XIX, da primeira Escola de Formação de Professores?
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Donde está la Casa de mi Amigo?

Ainda não encontrei ninguém que não tenha gostado deste filme. O diretor, o iraniano Abbas
Kiarostami, é reconhecido por entrelaçar é�ca e esté�ca nos argumentos que desenvolve e, também, por
trabalhar com pessoas comuns, que não são atores. Nessa história, você se encantará com a odisseia do
menino Ahmed que percorre caminhos insólitos, inseguros e perturbadores para devolver um caderno de
tarefas escolares a um colega, evitando que ele fosse expulso da escola. Mesmo que você não encontre o
filme dublado ou com legendas em português, não desista! Os diálogos são curtos e você compreenderá a
história sem problemas. Tente e se espantará com sua capacidade de seguir e entender a saga de Ahmed,
além de se emocionar.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/5/imagens/cap3/figura1.jpg
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Para refle�r

Depois de assis�r Donde está la casa de mi amigo?, faça uma lista de palavras-chave sobre o filme.
Reflita sobre as questões seguintes e discuta suas respostas com os colegas:

Que pontos de vista são enfa�zados no filme?

Que �pos de ques�onamentos o filme levanta?

Que �pos de “filtros” pessoais (gênero, raça, educação, idade...) interferem na sua compreensão do
filme e como?

Como você descreve a relação professor-aluno e a relação entre os alunos?

Construir noções sobre o currículo e entender porque estudá-lo foram os obje�vos desta primeira parte.
Você percebe como é intricado e complexo falar de currículo? Ao mesmo tempo, como professores, nunca
estamos livres dele. Fazemos escolhas todo o tempo e elas vão delineando a “pista” de experiências e
convivência entre nós e os alunos. Agora, nesta parte seguinte, vamos pensar sobre questões mais recentes que
têm movimentado o campo dos estudos curriculares.

1.2. Que transformações caracterizam o pensamento curricular nas úl�mas décadas
e que temas têm marcado esta teorização na contemporaneidade?

Conforme mencionamos, esta disciplina reflete, com vocês, sobre o currículo como um artefato cultural
que inscreve, no processo de escolarização, os ideais, prá�cas e valores da formação. Inscreve não apenas o que
olhamos no mundo, mas o modo como devemos olhar para ele. O termo currículo, como vimos, carrega
diversidade e ambiguidade. É claro que esta concepção de currículo como artefato cultural que impregna nossa
concepção de mundo resulta de muitos debates e de uma longa história que foi, aos poucos, deslocando as
preocupações dos pesquisadores e professores das questões de seleção, organização e método para questões
da reprodução social e cultural que a escola, através do currículo, faz acontecer. Entretanto, o currículo não
contribui apenas para a reprodução; ele é também um instrumento a�vo, produ�vo de maneiras de pensar,
desejar, sen�r.

Antes de destacar algumas transformações mais recentes na teorização curricular, é relevante lembrar
que, já no início do século XX, a escola preocupava-se em buscar respostas para os crescentes desafios sociais
que marcavam a vida dos indivíduos. Questões econômicas, ideológicas e, com elas, as mudanças nas maneiras
de aprender também influenciavam as discussões e definições curriculares. Um nome de destaque naquela
época e que ainda hoje inspira fortemente os debates sobre a educação e o currículo é o do filósofo norte
americano John Dewey (1859-1952). Através de seus escritos e de sua atuação como professor, ele propôs uma
nova concepção educa�va - a educação progressiva. Dewey enfa�zou a experiência e defendeu a ideia de que a
educação é uma reconstrução con�nua da experiência vivida. Para ele, os alunos deveriam ser o centro de todo
processo educa�vo e a experiência educa�va envolveria, acima de tudo, con�nuidade e interação entre quem
aprende e o que é aprendido.

Dica

Para melhor compreender o significado de experiência e sua relação com a educação na concepção
de Dewey, vale a pena ler sua conferência que mais tarde virou um pequeno texto in�tulado Experiência e
Educação. Tradução de Anísio Teixeira. São Paulo: Editora Nacional, 1976.
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Para refle�r

Pense sobre algumas experiências que você viveu recentemente. Como elas interferiram na sua
aprendizagem? Que conexões e links elas sugerem para sua compreensão de temas incluídos nas diversas
disciplinas deste curso?

As ideias de Dewey contribuíram muito para ques�onar uma noção que merece ser retomada antes de
prosseguirmos com a caracterização do pensamento curricular contemporâneo. É a noção de accountability,
termo que significa “responsabilidade, prestação de contas”. Retomar esta noção é importante porque
percebemos que, grada�vamente, ela vem dominando polí�cas educacionais recentes, porém, pendendo mais
para o lado da prestação de contas do que da responsabilidade. Na época de Dewey, a noção de accountability
já representava uma preocupação da cultura pedagógica norte-americana. As implicações desta ideia de
prestação de contas são muitas: a padronização das experiências escolares, a homogeneização dos processos
de ensino, a aprendizagem baseada nos conteúdos dos testes etc. Isso não significa que a prestação de contas
não seja responsabilidade do Estado e Municípios. Porém, o que está em jogo é como estas prestações de
contas são u�lizadas, que acompanhamento é oferecido e quem deve ser favorecido com elas. Faça um registro
desta ideia para sua reflexão posterior. Em síntese, muito do que pensamos sobre avaliação tem a ver com
prestação de contas. Entretanto, no caso da accountability, como vimos antes, há uma predominância, quase
exigência, de homogeneização e manutenção de certos padrões. Obje�vos, metas e estratégias claramente
definidas de cima para baixo, de fora para dentro das escolas, impõem conteúdos, a�vidades e a�tudes que as
escolas são obrigadas a cumprir, e a par�r das quais serão cobradas. Os currículos nacionais, definição de
conteúdos para todo o território do país, representam uma operação nesta direção que favorece o controle e a
verificação da aprendizagem, alimentando a noção de accountability. Ao mesmo tempo, os currículos nacionais
tendem a esvaziar a autonomia das ins�tuições e de seus profissionais para pensar, desenhar e desenvolver
currículos que sejam sócio-culturalmente contextualizados.

Vimos, no início desta seção (1.2) que o pensamento curricular contemporâneo deslocou sua
preocupação das questões de seleção, organização e método, para questões de reprodução social e cultural que
ele favorece na escola. Lembramos o nome de John Dewey, da ênfase que ele dá à experiência e ao debate
acerca das polí�cas de prestação de contas. Mas isso faz parte apenas de um primeiro conjunto de
deslocamentos que o século XX vivenciou. Neste conjunto de deslocamentos, é preciso salientar um caminhar
lento, porém determinado, que após os anos sessenta aponta em direção à crí�ca aos �pos de conhecimento
que o currículo privilegiava, às formas como as ins�tuições educacionais se estruturavam e aos modelos sociais
dominantes nas escolas. Esta visão crí�ca do currículo acontece associada a um período de grande turbulência
social e cultural não apenas no Brasil, com as lutas contra a ditadura, mas em muitos outros países. É um
período de intensos embates pela libertação sexual, de mobilização e manifestação pelos direitos da mulher e
de uma agitação dos movimentos de contracultura que mudaram a cara e o jeito de ser de toda uma geração,
com impactos nas gerações seguintes.

Este contexto de ques�onamentos sobre o conhecimento validado no currículo é conhecido porque
marca uma passagem das teorias tradicionais para as teorias crí�cas e destas, para as teorias pós-crí�cas. As
mudanças nas discussões sobre elaboração de currículo, sob a perspec�va crí�ca, foram se ar�culando com a
contribuição de cien�stas sociais e da educação, refle�ndo sobre o papel da escola sem buscar verdades
absolutas, mas alterna�vas para incorporar novos paradigmas sociais. As teorias crí�cas do currículo
ques�onam a neutralidade ideológica e polí�ca de qualquer saber e buscam entender as razões e intenções
que orientam as escolhas curriculares no sen�do do desenvolvimento de formas democrá�cas de vida social.

Para construirmos uma visão organizada do que se entende por teoria crí�ca, vale a pena pensar sobre
alguns traços que a caracterizam, conforme expõe Boaventura Santos: (1) uma preocupação epistemológica
com a natureza e a validade do conhecimento cien�fico, (2) uma vocação interdisciplinar, (3) uma recusa da
instrumentalização do conhecimento cien�fico a serviço do poder polí�co e econômico (4) uma concepção de
sociedade que privilegia a iden�ficação dos conflitos e interesses, e (5) um compromisso é�co que liga valores
universais aos processos de transformação social.
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Referência

Santos, B. S. Por que é tão di�cil construir uma teoria crí�ca? Revista Crí�ca de Ciências Sociais. Ed.
54, p. 197-215.

Uma ideia básica que a teoria crí�ca assume diz respeito à relação constante e inevitável entre as prá�cas
pedagógicas e as prá�cas sociais. Esta base de renovação teórica ganhou espaço em vários países de uma só
vez, colocando para o educador crí�co a tarefa de atuar sobre as injus�ças presentes nestas relações entre
prá�ca pedagógica e social. Entretanto, o papel do educador crí�co não é apenas pensar as mudanças, mas,
sobretudo, pensá-las em referência a contextos específicos e não pretendendo a�ngir uma totalidade. São as
teias pedagógicas co�dianas, con�ngentes e singulares que contam para os processos de mudança que
queremos implementar. Esta foi uma ideia importante que a teorização curricular crí�ca trouxe para nossa
reflexão. Também é importante lembrar que o equilíbrio da ação crí�ca consiste não apenas em inovar
obje�vando o que deve ser mudado, mas refle�r sobre o que precisa permanecer. Neste sen�do, tradição e
inovação caminham juntas. Problema�zar e ques�onar seriam as duas ferramentas principais do educador
crí�co e é com elas que enfrentamos e damos as boas vindas às tensões e conflitos sobre a validade de certos
conhecimentos.

Três domínios de argumentação formaram a base dos ques�onamentos que a teoria crí�ca desenvolveu
e que as teorias pós-crí�cas levaram adiante sugerindo formas de compreender, inves�gar e iden�ficar. Estes
três domínios que fundamentam as discussões são: raça, classe social e gênero. Exploração, opressão e
dominação são processos que as teorias crí�cas e pós-crí�cas enfa�zam como resultado de prá�cas
padronizadas, discriminatórias e de relações de poder que beneficiam certos segmentos da sociedade.
Posteriormente, a argumentação pós-crí�ca chamou a atenção para outros domínios tais como faixa etária,
crenças, local de moradia, formas de lazer e outras prá�cas sociais que também são foco e evidenciam como a
dominação e a exploração operam. Cabe a nós, portanto, refle�r e compreender os processos que, através do
currículo e de mecanismos de poder e controle, vamos sendo o que nos tornamos. Para organizar as ideias que
caracterizam a teorização curricular crí�ca e pós-crí�ca, o quadro abaixo pode ser ú�l. Não podemos esquecer
que “enquadrar” ideias e conhecimentos é sempre uma redução dos assuntos. Por isso, cada tópico deste
quadro pode e deve ser aprofundado e ampliado, incorporando pensamentos que possam expressar detalhes
de cada ideia.

TEORIAS CRÍTICAS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS

- Análise do currículo fundamentada numa
economia polí�ca do poder; 
- Análise materialista (marxista);
- Hipótese de determinação econômica;
- Marxismo;
- Ideologia.

- Teorização baseada em formas textuais e
discursivas de análise;
- Análise textualista/culturalista;
- Hipótese de construção discursiva;
- Pós-estruturalismo;
- Pós-modernismo / discurso.

Dica

Este quadro foi inspirado na análise e discussão que Tomaz Tadeu da Silva faz sobre as Teorias do
Currículo no livro que leva este mesmo nome. Vale a pena dedicar um tempo para conhecer como o autor
apresenta e explica estas correntes teóricas. O livro é da Editora Autên�ca, de Belo Horizonte (MG) e foi
impresso em 1999.
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Antes de seguirmos para a Unidade II, destaco algumas questões que ganharam força na teorização
curricular recente. Enquanto você faz a leitura destas questões, comece a pensar sobre que relações elas a�vam
sobre o currículo de artes visuais, sua história, tendências e possibilidades.

Uma das questões importantes que tem provocado nossas reflexões curriculares é a dis�nção, ainda
muito frequente, entre conhecimento co�diano, conhecimento da chamada “cultura de massa” e
conhecimento escolar. A inves�gação das possíveis interpenetrações entre estes conhecimentos tem agitado as
ações de professores e pesquisadores. Sabemos que nenhum aluno chega à escola “virgem”, des�tuído de
saberes e fazeres. Conceitos e preconceitos estão con�nuamente nos cons�tuindo. Os professores também
planejam e atuam a par�r da bagagem social e cultural que carregam. Assim, entrelaçar estes conhecimentos,
muitas vezes não dis�nguíveis, é tarefa que nos confronta e provoca. Nossa aprendizagem se dá justamente na
inter-relação entre estes saberes e é com eles, não apenas a par�r deles, que vamos nos reconstruindo
enquanto sujeitos que pensam, sentem e agem para transformar realidades. Tomaz Tadeu da Silva (1999), no
livro indicado acima, deixa claro que “o que caracteriza a cena social e cultural contemporânea é precisamente
o apagamento das fronteiras entre ins�tuições e esferas anteriormente consideradas como dis�ntas e
separadas” (p. 147). Muitas pessoas que insistem em dis�nguir conhecimento co�diano, da cultura de massa e
conhecimento escolar, tendem a pensar a cultura como algo fora do sujeito, algo que está lá – não sei onde – e
que precisa ser descoberto, aprendido, apreendido. Esquecem eles que a cultura é um conjunto de valores,
hábitos, histórias, formas de sen�r e interagir que carregamos conosco e que nos fazem enquanto humanos.

Outra questão que a teorização curricular recente colocou em pauta foi a teoria Queer. O surgimento
deste corpo teórico tem como base os estudos gays e lésbicas. As noções de normalidade, singularidade e
estabilidade, em relação à iden�dade, são focos sobre os quais a teoria Queer levanta seus principais
ques�onamentos. Em síntese, a teoria Queer ques�ona estas noções não apenas com referência à iden�dade
sexual mas, também, à iden�dade social e cultural. Apesar do caráter deprecia�vo do termo ‘queer’, o
movimento homossexual, “numa reação à histórica conotação nega�va do termo, recupera-o, então, como uma
forma posi�va de auto-iden�ficação”. Estas palavras de Tomaz Tadeu da Silva introduzem a discussão sobre a
teoria Queer no texto que está referenciado abaixo. O importante é pensar no caráter cultural das noções de
iden�dade e diferença entendendo-as como processos relacionais e que só existem de maneira
interdependente. Em síntese, a ideia principal é compreender, como nos ensina Tadeu da Silva, a necessidade
de “perturbar a tranquilidade da normalidade”.

Referência

(1) Uma coisa estranha no currículo: a teoria queer. In: SILVA, Tomaz Tadeu. Teorias do Currículo –
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Internacionais. Ana Mãe Barbosa (Org.), São Paulo: Cortez Editora, 2005.

A ideia de perturbar a tranquilidade da normalidade é muito cara aos professores de arte. Já disseram
que uma das piores coisas que pode acontecer a alguém é ser uma pessoa “normal”. Nessa afirmação,
“normalidade” tem o sen�do de “mesmice”. O sujeito normal (se é que alguém pode ser considerado
completamente normal... Vamos lembrar que Caetano Veloso foi astuto quando disse: de perto ninguém é
normal!) seria aquele que não surpreende: sempre fala e age em conformidade com as expecta�vas dos outros.
Em contraponto com a mesmice temos o elemento “surpresa”, condição indispensável para uma educação de
qualidade – Paulo Freire dizia isso, com graça e lucidez. Entretanto, temos uma tendência a querer formatar as
pessoas em padrões que consideramos normais. Fazemos isso na escola quando favorecemos as a�tudes
“adultas” das crianças recompensando-as sempre que elas agem como se fossem adultas. Esta obsessão pela
normalidade nos leva à pretensão de poder provocar um curto circuito na energia que dá corpo à liberdade –
coisa impossível – e, ainda, a desconsiderar a diversidade como elemento gerador de possibilidades de diálogo
e caminhos de ação e transformação. Na próxima unidade vamos reunir algumas ideias, observações e
orientações para pensar a arte no currículo escolar.
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Unidade 2: Revisitando ênfases do currículo em arte

2.1. Como podemos refle�r sobre a arte no currículo escolar?

Uma primeira ideia que pode nos ajudar a refle�r sobre a arte no currículo escolar nos foi apresentada
pelo professor inglês Ivor Goodson, teórico renomado do currículo com alguns livros publicados no Brasil. Num
texto que ainda não foi publicado, ele faz uma análise que coloca em jogo a relação entre status e significado
das disciplinas escolares.

Segundo observa Goodson, as disciplinas que se preocupam com a cria�vidade e a educação de todos –
arte sendo um exemplo, tecnologia outro – tendem a ter seu status e recursos reduzidos justamente porque
não estão exclusivamente ocupadas com a preparação de uma minoria profissionalizada. Como nestas
disciplinas par�mos do princípio de que todos podem aprender, todos podem experimentar, elas recebem
menos status na hierarquia do currículo escolar. Talvez, então, de alguma maneira – diz o autor – apesar de
todos os problemas de status e recursos que as artes enfrentam, elas ocupam uma posição afortunada em
relação às possibilidades educacionais que oferecem para todos os estudantes. Concordando com Goodson,
não posso pensar em melhor critério para dar significado a uma disciplina, ou seja, o critério de que elas podem
ser úteis a qualquer um, em qualquer momento da escolarização.

O que chama a atenção nesta reflexão é justamente o paradoxo que ela expõe: disciplinas muito
significa�vas podem ter um baixo status na pirâmide do conhecimento escolar. É importante pensar neste jogo
entre status X significado porque ele revela muito sobre como a arte foi e vem sendo tratada nos currículos.
Pare um pouquinho e pense sobre suas experiências com as aulas de arte na educação básica: quantas vezes
essas aulas foram suspensas por mo�vos menores, inexplicáveis, alheios à vontade dos alunos e professores?
Quantas vezes essas aulas apenas supriam a necessidade da escola de celebrar, comemorar, reunir pais e
agregar a comunidade? Como e quantas vezes as aulas de arte foram subs�tuídas por outras a�vidades? Como
certas prá�cas – de colorir, colar bolinhas de papel, fazer cópias – ocuparam o tempo das aulas de arte e
resultaram em notas e avaliações que ninguém sabia como apareciam? Quantas vezes você ouviu professores
de arte falarem, para você ou para colegas, que deveriam desenhar “mais bonito”, “mais colorido”, “mais
alegre”, “maior”, ocupando toda a página?

Pois bem, não vamos esquecer que essas prá�cas denotam baixo status da disciplina, mas não
eliminam a importância, o significado, que representam para muitos alunos e professores. Também me
parece um erro pensar que ao usar a arte para fazer festas, comemorações e reunir pessoas, estamos
pra�cando algo que não ensina, que não forma. Longe disso! Aprendemos muito com essas inicia�vas, mesmo
que essa aprendizagem não nos aproxime eficazmente de prá�cas e experiências ar�s�cas como processos de
compreensão, crí�ca e reconstrução social e esté�ca. De toda forma, gosto de lembrar que esta face “social” da
arte na escola – torná-la veículo para agregar pessoas da comunidade escolar em torno de uma festa, por
exemplo – também demonstra o significado da arte para a educação; ou seja, ela é necessária para a interação
das pessoas dentro e fora da escola.

Mas como esta questão das festas e celebrações que professores de arte são muitas vezes “obrigados” a
fazer é sempre retomada em discussões de profissionais da área, acompanhada de protestos, quero
compar�lhar com vocês uma recordação.

Trata-se de uma ex-aluna, professora de arte do 6º ano de uma escola pública que, há algum tempo atrás,
indignada com este papel da arte de servir ao calendário de celebrações do currículo da escola (que acaba por
se tornar um currículo paralelo), resolveu romper e transgredir esta condição. E assim fez. Preparou com os
alunos um conjunto de cartazes, murais, cartões e outros materiais para “celebrar” o dia das mães. Entretanto,
colocou o foco no tema “Mãe..., menores!”. Com isso, ela encheu a escola de imagens e comentários reflexivos,
além de dados oficiais que reforçavam e levantavam questões sobre a gravidez precoce. Pensem em como a
celebração do dia das mães converteu-se numa possibilidade de problema�zação e conscien�zação acerca de
uma realidade até então intocada na escola. Não apenas esta professora contribuiu para conscien�zar os alunos
sobre a questão, como também contribuiu para que ela fosse vista com a gravidade e atenção que merece. Este
exemplo serve para pensarmos que o caso da par�cipação dos professores na realização das festas escolares



56

pode não encontrar soluções em protestos e sim em propostas. É claro que esta professora teve que enfrentar
sérias resistências – de colegas, da diretora e até de pais – mas com persistência e jogo de cintura, diplomacia,
cautela, cuidado, ela conseguiu implementar o projeto com adesão e envolvimento dos alunos.

Dica de filme

Sociedade dos Poetas Mortos. Esta produção estadunidense de 1989, dirigida por Peter Weir, foi
sucesso retumbante em vários países. A história se passa no final da década de 50 e tem em Kea�ng,
professor da reputada e burguesa Welton Academy – só de rapazes - o centro da narra�va. Responsável por
um currículo nada convencional e por um método avesso às normas tradicionais de ensino, Kea�ng
consegue criar discórdias e polêmicas entre os jovens e suas famílias.

Cenas do filme “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989). Distribuição: Buena
Vista Pictures / Estúdio: Touchstone Pictures.
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Para refle�r

Apesar do apelo ao prazer de aprender que perpassa o enredo – no caso, principalmente, poesia e
literatura - há crí�cas sobre a forma pretensiosa como o filme celebra a inconformidade em relação à
autoridade e aos esquemas tradicionais de ensinar e aprender. Ao mesmo tempo, também se ques�ona a
contradição que emerge entre o desejo de Kea�ng de que seus alunos pensem com autonomia e sua
orientação para que todos ajam em consonância com a forma como ele “define” autonomia. Enquanto
assiste ao filme, reflita: Que significados sobre currículo, ensino e aprendizagem você constrói e aceita?
Que significados você constrói e rejeita? Que outro final você projetaria para o filme?

Voltemos a pensar sobre como podemos refle�r sobre a arte no currículo escolar. Fernando Hernandez,
professor da Universidade de Barcelona, Espanha, discute alguns mitos que, segundo ele, podem explicar a
pouca atenção dada às artes na educação. O primeiro deles diz respeito à noção de cria�vidade, qualidade
apregoada como das mais importantes tanto para jus�ficar o ensino de arte como para orientar seus
resultados. O mito da cria�vidade é profundamente difundido e forte. Constrói-se a par�r da ideia de que o
sujeito cria�vo tem um dom especial, inato. E mais: apenas alguns poucos, privilegiados, possuem este dom.
Como uma qualidade individual, dádiva da natureza (divina?), a cria�vidade não pode ser ensinada e,
consequentemente, uma educação em arte não é necessária, nem possível.

Para refle�r

Busque o significado da palavra cria�vidade em diversos dicionários. Procure dicionários mais an�gos
e de origens diferenciadas. Observe os significados da palavra. Quais você entende como relevantes para o
ensino de arte? Quais ainda guardam uma acepção ligada ao dom, ao ina�smo, à ingenuidade? Pense em
como você definiria cria�vidade. Pense, ainda, que critérios você u�lizaria para avaliar um trabalho como
sendo cria�vo. Se você fosse avaliar uma “pessoa cria�va” u�lizaria os mesmos critérios que elaborou para
avaliar um “objeto cria�vo”? É possível falar em processo cria�vo de aprender e de ensinar? Como?

Outro mito, relacionado à cria�vidade, é aquele difundido pela ideia de que arte é inú�l. Ou se é cria�vo
e nasce com o dom, ou de nada servirá a aprendizagem da arte. Neste viés, o currículo de arte deveria sempre
propor experiências alegres, contagiantes, diver�das, prazerosas. Esta versão de arte como “deleite” desobriga
professores e alunos de posicionarem-se cri�camente em relação às experiências com e/ou sobre arte. A
difundida inu�lidade da arte tem um estreito vínculo com a crença na superioridade da razão e o atrelamento
da arte apenas com a emoção, com a subje�vidade. O fato de que as experiências ar�s�cas integram,
conectam, interligam e fazem interagir razão e emoção fica esquecido, de acordo com esta versão. Ganha
proeminência um sen�do de menos-valia para as prá�cas subje�vas, como se as prá�cas ar�s�cas apenas se
vinculassem a esse domínio da experiência.

Entretanto, é preciso observar que tanto o mito da cria�vidade como o da inu�lidade da arte não
encontram acolhida no pensamento de muitos estudantes. Numa pesquisa que meus alunos estagiários e eu
desenvolvemos recentemente, coletamos respostas de mais de cem alunos sobre o que eles gostariam de
aprender nas aulas de artes. A análise das respostas mostrou que não apenas os alunos têm interesse em
aprofundar e refinar suas aprendizagens sobre, por exemplo, desenho e pintura, como têm uma preocupação
com a qualidade dessas experiências e, principalmente, com a u�lidade daquilo que aprendem, no futuro. As
respostas evidenciaram que os alunos consideram a aprendizagem da arte como possibilidade de atuação
profissional, seja como ar�stas ou como educadores. Assim, os mitos ainda presentes nas concepções sobre
arte e seu ensino carecem de inves�gação, de estudos sistemá�cos sobre como alunos e professores pensam o
papel da arte nas suas vidas e sobre como aprendem e avaliam sua aprendizagem em arte.
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Dica

Se você tem interesse em conhecer detalhes desta pesquisa, indico o seguinte texto, de minha
autoria: “Ouvindo escolhas dos alunos: nas aulas de artes eu gostaria de aprender...”, publicado em
Visualidade e Educação – Coleção Desenredos. Raimundo Mar�ns (Org.). Goiânia: FUNAPE/Programa de
Pós-Graduação em Cultura Visual, 2008, pp.71-86.

De qualquer forma, a noção de cria�vidade é de extrema importância para nós professores. Elaborar
currículos de arte significa abrir espaços para que o ensino não seja uma mera transmissão de conhecimentos e
sim, a criação de possibilidades para a produção e construção de experiências com, sobre e através da arte.
Neste caso, a imaginação é sempre uma aliada da cria�vidade para a elaboração e vivência de currículos.

Uma das condições para se construir um conhecimento flexível e um pensamento cria�vo, partes
fundamentais da arquitetura curricular no campo da arte, é experimentar a variedade de interpretações e de
entendimentos possíveis sobre as manifestações ar�s�cas e culturais. Não há, aqui, um retorno à ideia de
cria�vidade atrelada ao mito da descoberta original, ou da força divina ou, ainda, da inspiração, como sugeri
acima. Nem há, nesta defesa da cria�vidade como foco importante do pensamento curricular em arte, uma
concepção atrelada à ingenuidade, à pureza, à falta de informação, como alguns ainda pensam. A noção de
cria�vidade que atende às demandas da pós-modernidade pressupõe uma experimentação responsável, crí�ca,
contextualizada, elaborada, experimentação que não é apenas individual, mas também cole�va.

Para encerrar esta parte, trago a contribuição do espanhol Imanol Agirre que discute e propõe superar
preconceitos rela�vos à cria�vidade ar�s�ca considerando oito pontos que traduzem, com clareza e
abrangência, os desafios que ainda teremos que enfrentar neste âmbito de inves�gação para que nossos
currículos possam abrir caminhos para prá�cas inovadoras de ensino, de aprendizagem, de produção e
compreensão crí�ca da arte. Destaco-os aqui pode servir para futuros exercícios de reflexão:

a nova educação da cria�vidade deve responder a uma concepção não idealizada da criança;
a cria�vidade não é apenas uma disposição inata dos indivíduos;
o indivíduo cria�vo não é um perturbado nem um perturbador social;
as noções de cria�vidade e outras anexas a ela, como talento ou imaginação, são socialmente
construídas;
o ato criador tem caráter transpessoal;
a cria�vidade não é uma faculdade genérica, independente de um campo ou domínio concreto do saber;
a cria�vidade não é um valor exclusivo da arte e a cria�vidade não é obje�vo único e prioritário da
educação ar�s�ca, e
para desenvolver a cria�vidade não é suficiente o es�mulo da mo�vação e liberdade.

(AGIRRE, I. Teorias y Prác�cas en Educación Ar�s�ca. Barcelona: Octaedro, 2005, pp.200-203).

Para conhecer um pouco sobre como a noção de cria�vidade acompanha o ideário de professores e
alunos, sugiro que você faça uma entrevista com dois professores e dois alunos. Peça a eles uma definição de
cria�vidade e um exemplo de uma pessoa e um objeto que considerem cria�vos, explicando a razão da escolha.
Para encerrar, pergunte qual o papel da cria�vidade na formação dos indivíduos. Analise os pontos comuns
entre as respostas e os fatores que ganham relevância na definição e nas razões para os exemplos que
selecionam. Que percepções são privilegiadas? Que elementos vêm à tona na compreensão de cria�vidade e
até que ponto os mitos ainda se mantêm?

2.2. Que orientações podem contribuir para pensar a avaliação, o ensino e a
aprendizagem em arte?



Não é fácil delimitar o currículo e os saberes que devem fazer parte dele. Além disso, por razões diversas
– tempo, espaço, recursos etc. – as questões que deixamos de fora do currículo são sempre “maiores” do que
aquelas que incluímos. Michael Young, um dos nomes mais representa�vos da construção curricular crí�ca,
levanta um ques�onamento que pode deslanchar muitas inquietações e ansiedades sobre os limites do
currículo escolar. Reproduzo abaixo a provocação do autor, pois considero que ela nos acompanha
insistentemente, durante nossa trajetória de atuação docente:

A afirmação feita por sociólogos de que todo saber é produzido socialmente para
propósitos par�culares é, hoje, rela�vamente incontroversa. Contudo, será que isso quer
dizer que o que é considerado saber na sociedade ou o que é escolhido para ser incluído
no currículo num determinado momento nada mais é do que aquilo que aqueles que
estão em posições de poder decidem ser o saber? (YOUNG, M., 2000, p.13)

Vejam que retomamos questões já apresentadas no início deste módulo: Que saberes são considerados
mais importantes? Por quem? Sinte�camente, podemos destacar algumas orientações necessárias para pensar
a avaliação, o ensino e a aprendizagem em arte. O perigo de “enquadrar” questões tão amplas, complexas e
ambíguas é o reducionismo. Porém, apesar dessa inevitável redução, o quadro abaixo oferece uma visão
panorâmica de dimensões e questões referentes à construção curricular em arte, de maneira sucinta e obje�va.

Dimensões

(1) Filosóficas e conceituais.

(2) Afe�vas e psicológicas.

(3) Contexto sócio-histórico e cultural das prá�cas ar�s�cas e inves�ga�vas:

(4) Ecologia do sistema educacional
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Questões

Como os conceitos de arte e ar�sta têm mudado?

Que obje�vos o ensino de arte visa alcançar?

Como as artes são construídas – condições de produção, apresentação, circulação, valoração (pensar
nos componentes do ambiente da arte: ins�tuições; mercado; publicações; crí�ca; pesquisa; curadoria;
patrocinadores)?

Como a arte se relaciona com o restante do currículo, com a comunidade e com a sociedade?

Que impactos sociais e culturais podem ser destacados para o ensino da arte?

Com que fins u�lizamos a arte na escola?

Como se caracterizam as comunidades – reais e virtuais – com as quais os alunos convivem?

Que conhecimentos e prá�cas ar�s�cas eles valorizam e desenvolvem?

Quais os efeitos de uma maneira par�cular de ensinar?

Como avaliamos sucessos e fracassos na aprendizagem da arte?

Que temas, projetos e propostas os alunos oferecem para as aulas de arte?

De que maneiras a arte pode contribuir para a compreensão crí�ca das realidades dos alunos?

O que vem sendo produzido em arte, como e por que?

Que ambientes e condições têm sido favorecidas e valorizadas?

Como as formas e locais de apresentação da arte têm sido transformadas?

Como ar�stas profissionais, educadores, estudantes e público têm interagido?

Que misturas culturais, sociais e históricas a arte tem produzido, registrado, impulsionado?

Como a arte está representada no projeto polí�co pedagógico da escola?

Como tem sido a par�cipação de professores de arte no planejamento curricular?

Que espaços e tempos podem ser ocupados para aprender e produzir arte?

Que parcerias disciplinares podem ser propostas e que projetos mul�disciplinares podem ser
implementados?

Volto a dizer que estas dimensões e questões podem ser ampliadas, revistas, complementadas. Não é
possível, além disso, tratar estas dimensões de maneira estanque. Há, por exemplo, focos que não aparecem
explicitamente neste quadro mas que representam noções contundentes para pensar o currículo de arte como,
por exemplo, o mul�culturalismo, o hibridismo cultural, iden�dades individuais e cole�vas, a diferença,
questões de raça, etnia, sexualidade, crença, formas de lazer etc. que marcam e configuram jeitos de ser,
pensar e sen�r que os currículos intensificam, reconstroem, qualificam e revelam. Desenhe seu quadro de
questões e discuta com alunos e colegas a validade, significado, representa�vidade e viabilidade de persegui-
las.
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Uma das questões do quadro parece ser a única dirigida à avaliação: Como avaliamos sucessos e
fracassos na aprendizagem da arte? Entretanto, é bom lembrar que estamos o tempo todo avaliando. É lógico
que nossas avaliações ro�neiras, do �po: Será que agi de forma adequada? Será que devo me ves�r dessa
maneira? Fui coerente na minha argumentação? Disse o que era necessário ou me excedi? – têm outro caráter,
impacto e profundidade. Porém, avaliar é uma ação constante na vida docente.

Uma ideia que tem orientado as discussões sobre avaliação é pensá-la não apenas como avaliação “da”
aprendizagem, mas, também, como avaliação “para” aprendizagem. Isso faz uma grande diferença na forma de
conceber e desenvolver a avaliação visto que não pensa somente sobre o que já foi feito, mas também, sobre o
que ainda pode ser feito. Quando pensamos a avaliação desta maneira, uma das abordagens que ganha
predominância é a da autoavaliação.

Geralmente, a auto-avaliação tem se centrado nos alunos. Porém, não é essa a ideia que queremos
implementar. A autoavaliação tem múl�plas funções, tanto para professores como para alunos: rever e refle�r
sobre o que foi aprendido, sobre as dificuldades no processo, sobre as questões mais envolventes e sobre os
projetos para o futuro. Somente através da autoavaliação os professores podem redirecionar suas prá�cas e
intensificar suas capacidades de observação. Enfa�zo esta capacidade de observação porque ela é fundamental
no nosso percurso docente e tem sido menosprezada tanto no dia-a-dia da escola como nos cursos de
formação e formação con�nuada de professores. Defendo a ideia de que aos professores em formação e nos
processos de formação con�nuada, prá�cas de observação deveriam ser privilegiadas. É esta capacidade que
impulsiona e refina as decisões co�dianas que temos que tomar nas salas de aula.

Além da autoavaliação, fortemente vinculada à capacidade de observação de ambos, professores e
alunos, outras propostas têm sido sugeridas para a avaliação em arte. Algumas tradicionalmente u�lizadas,
como as provas escritas, ainda oferecem bene�cios para a verificação da aprendizagem de aspectos teóricos e
técnicos. Os diários de bordo – anotações escritas ou registros audiovisuais sobre as experiências vividas –
oferecem contribuições para a reflexão sobre como aprendemos, sobre impactos da aprendizagem e sobre o
processo de construção de novas ideias e relações entre conhecimentos. Outra forma de avaliação que vem se
tornando cada vez mais comum nas aulas de arte é o por�ólio.

Através do por�ólio, podemos visualizar, analisar e tecer considerações crí�cas sobre o processo e
produtos da aprendizagem. Esse instrumento nos permite perceber como os alunos organizam o
conhecimento, que ques�onamentos levantam e que informações visuais e textuais reúnem sobre determinado
assunto. A produção de ensaios e narra�vas que podem ou não integrar o por�ólio também é uma maneira
eficaz de conhecer como o aluno pensa, que argumentos apresenta e que opinião crí�ca elabora sobre
conceitos, temas e produções visuais. Os ensaios/narra�vas são comentários curtos com focos delimitados que
permitem aos alunos elegerem questões e organizarem suas ideias em torno delas. Os professores também
podem escrever e apresentar seus ensaios aos alunos provocando uma discussão, complementação ou
pequenos textos “em resposta” ao do(a) professor(a).

Certamente que mostras e exposições de trabalhos de alunos, ou outros (de ar�stas da comunidade, de
coleções dos alunos etc.) são formas de avaliar diretamente vinculadas às especificidades da área. Cabe lembrar
que essa modalidade de avaliação pode ter várias etapas, todas elas passíveis de serem comentadas, analisadas
e avaliadas cri�camente. Ou seja, uma exposição pode começar com um projeto que defina o recorte de obras
a serem expostas, a maneira como serão apresentadas, a museografia, os requisitos para montagem e outras
possibilidades como luz, cenografia e meios de divulgação, etapas que alunos e professores podem propor,
elaborar e realizar cole�vamente ou em duplas.

Resumidamente, temos que considerar que as concepções de educação, de arte, de aprendizagem e de
ensino são subjacentes aos processos de avaliação. Isso significa que não podemos pensar a avaliação como um
processo isolado. Também se avalia a ins�tuição e o sistema. Eles são responsáveis pelo desdobramento das
a�vidades, pela sua efe�va realização e entrelaçamento com as demais propostas da escola.

Nesse exercício de levantar questões que dão contorno às propostas curriculares que você pode projetar,
cabe repensar outras ideias que apresento no esquema ao lado.
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À esquerda encontramos a referência a “processos sele�vos”. Relembramos que o currículo, qualquer
currículo, é um processo sele�vo con�nuo, a�vo e absorvente. Intenso. Selecionamos o quê?, como?, por quê?,
quando?, por quanto tempo?, de que forma? e para quê? Isso não significa que o(a) professor(a) aja sozinho. A
legi�mação, ins�tucionalização e operacionalização dos conteúdos e prá�cas através de processos sele�vos
dependem de um jogo de poder que compreende, aceita, neutraliza e rejeita desde manifestações culturais
mais tradicionais até as inovações experimentais; desde produções ar�s�cas convencionais, individualizadas,
até criações cole�vas, reais e virtuais. Assim, conteúdos e prá�cas ar�s�cas que ganham espaço no currículo
são experiências culturais que a educação, na sua história e contexto social, legi�mou, permi�u que exis�ssem
na escola. Podemos nos perguntar, por exemplo, por que certas obras de arte não entram nas salas de aula? As
ações de resistência e transgressão também são parte dos processos sele�vos que acompanham as construções
curriculares.

À direita do esquema encontramos palavras que sinalizam caracterís�cas dessa construção: “aberta”;
“dinâmica/plural”; “rela�vidade/con�nuidade”, e “finalidade/transcendência”. A relação entre o que pode e
deve ser selecionado para o ensino e aprendizagem é aberta no sen�do de que não há como dizer onde
começa e termina a arte, onde começa e termina a aprendizagem ou o ensino. Também é aberta porque a
história re�ra e inclui certos conhecimentos em razão de demandas e necessidades sociais e econômicas.

Os processos sele�vos que “criam” as experiências que os currículos incluem e promovem são, ainda,
resultado de relações dinâmicas e plurais, pois colocam em jogo interesses, crenças, desejos, expecta�vas e
projetos de uma sociedade. Nesse sen�do, os conhecimentos têm significados que são a�vos, constantemente
reconstruídos, dependentes do contexto e opostos à universalização. Rela�vidade e con�nuidade reforçam a
existência de múl�plas verdades, múl�plas lógicas e saberes que se entrecruzam. Por úl�mo, encontramos as
palavras “finalidade” e “transcendência”. Jogo ambíguo, feito e refeito através de discursos – textos, falas,
imagens – os currículos de arte têm que lidar, por um lado, com as exigências do sistema educacional em busca
de resultados, de fins para suas ações, e, por outro, com a responsabilidade social e cultural de transcender o
sistema, transcender as predeterminações do currículo e imaginar caminhos e possibilidades alterna�vas para
construir ins�tuições mais sensíveis aos apelos de emancipação humana.

Unidade 3: Refle�ndo sobre currículos vividos e pra�cados

3.1. Por que refle�r sobre as experiências que marcaram nossa vida escolar?

Você já pensou nas histórias que aconteceram durante sua vida de estudante? Que acontecimentos
marcaram sua trajetória estudan�l? Quais deles você vincula a seu interesse pelo ensino de arte? Que imagens
e manifestações ar�s�cas �veram impacto na sua formação? Que professores foram significa�vos e por quê?
Como eles ensinavam? Você já se sen�u discriminado(a) nas aulas de arte ou percebeu algum colega sofrendo
discriminação ou sendo silenciado?

Dizem que, geralmente, ensinamos da forma como fomos ensinados ou da forma como melhor
aprendemos, ou, ainda, segundo um modelo de ensino de um(a) professor(a) que admiramos. Talvez aconteça
uma mistura desses caminhos. Porém, pensar sobre seu jeito de ensinar e seu jeito de aprender é importante
porque entendemos o currículo como um discurso que reflete e ar�cula valores e crenças sociais e históricas,
da mesma forma que sucede em outros campos da vida social e cultural. Assim, pensamos em currículo não
tanto em termos de conteúdos, mas nos efeitos e impactos que ele provoca no corpo, no comportamento e nas
relações sociais.

Muitas vezes nos sen�mos perturbados com essa ideia de “estar dentro” da própria história, de se ver
“com história”, mas essas reflexões nos colocam frente a novos sen�dos de par�cipação, responsabilidade e
posicionamento crí�co. A premissa que guia e jus�fica reflexões desta natureza é o fato de que todos nós
começamos nossa aprendizagem quando nascemos e já não podemos mais falar que nos tornamos o que
somos e, sim, que somos o que vamos nos tornando. Nossas iden�dades são, portanto, mutantes, plurais,
inacabadas e, mais ainda, dependentes de nossas interações com o outro.
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A par�cipação a�va nos processos sele�vos e decisórios da construção curricular exige de nós um olhar
atento e detalhado para experiências da nossa vida co�diana, pois as possibilidades de intervenção e
contribuição para a emancipação social dependem desse mergulho crí�co nas vivências que vêm nos formando.
A dificuldade de selecionar, descrever e explicar certos processos que vivenciamos não deve nos abater.
Devemos ser es�mulados pela ideia de que nossas relações com o mundo à nossa volta e as definições de
possíveis ações sobre ele dependem desse olhar atento e detalhado que direcionamos às nossas experiências
vividas.

Compreender significados do seu processo de escolarização é um caminho que lhe ajudará a
construir ques�onamentos, a expor razões a par�r de uma lógica que é, ao mesmo tempo, retrospec�va e
prospec�va, pois oferece consistência e con�nuidade para sua atuação docente criando relações inteligíveis e
sensíveis entre etapas e momentos vividos durante sua trajetória escolar e profissional. Nessa perspec�va de
auto-reflexão, de narrar histórias de vida, entrelaçamos trajetos, buscas e sonhos colocando nossas mo�vações
como elementos centrais do currículo. Nesse sen�do, a aprendizagem é vista como uma das estratégias que as
pessoas empregam como resposta para os acontecimentos de suas vidas, conforme discute Ivor Goodson no
seu texto Currículo, narra�va e futuro social.

Refle�r sobre as experiências que marcaram nossa vida escolar é, então, uma via de acesso à
compreensão do currículo para além das grades, para além dos conteúdos, da prescrição. É uma postura que
privilegia interesses e necessidades dos alunos e professores, buscando, através do engajamento e
contextualização de experiências vividas, a mo�vação fundamental para mudar concepções sobre o currículo.

Referência

GOODSON, I. In: Revista Brasileira de Educação. Campinas: Editores Associados, Maio/Agosto, 2007,
v.12, n.35, p. 241-252.

3.2. Como construir narra�vas que me ajudem a compreender o currículo que
vivencio e promovo?

Nessa parte, faço quatro propostas de narra�vas individuais com o intuito de contribuir para que você
experimente significados com os quais compreende o mundo e intensifique seu comprome�mento com
obje�vos, paixões e propósitos que lhe mo�vam a ensinar e aprender. Apesar das propostas serem
individualizadas, organize maneiras de compar�lhar suas experiências e narra�vas com colegas, discu�ndo o
processo para realizá-las, os desafios e resultados alcançados.

Proposta I: Escolha e escreva seu Conto de Escola. Pense na sequência dos fatos que configuraram o
acontecimento, mas não se esqueça de contextualizar a cena e o desenvolvimento das situações. Não há
necessidade de fazer um longo relato, mas é importante que você selecione um acontecimento marcante e que
possa descrevê-lo com os detalhes que guarda como mais impactantes. Para ajudar nesse relato, sugiro
algumas perguntas: Como era o ambiente? Quem estava presente? Era um dia especial? Que circunstâncias
provocaram a situação? Qual foi sua reação imediata? Como se sen�u na hora do ocorrido? E depois? Lembra-
se da reação de outras pessoas próximas? Como você analisa a situação neste momento? O que você aprendeu
com ela?

Proposta II: Pense em um(a) professor(a) que tenha sido importante para sua formação. Descreva
algumas caracterís�cas dele ou dela. Porque e como certas prá�cas deste(a) professor(a) marcaram seu jeito de
ser e de ver o mundo, as coisas, as pessoas? Como você incorporou e rompeu estas marcas? Que relações você
pode criar entre este(a) professor(a) e suas mo�vações atuais? Você se lembra de ideias e pensamentos que
ele(a) defendia? Que expressões corporais e faciais ele(a) manifestava?
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Caso você tenha acesso a este(a) professor(a), esta proposta pode ser complementada com uma
entrevista. Defina um roteiro de três ou quatro temas, para não sobrecarregar o encontro, e inicie a conversa
deixando que o entrevistado fale sobre lembranças que guarda da vida docente, sem direcionamentos. Não se
prenda ao roteiro, mas não deixe de elaborá-lo para que você não deixe escapar questões que lhe interessem.

Proposta III: Escolha uma imagem de sua preferência. Descreva-a como se a es�vesse mostrando a
alguém que nunca a viu. Pense no percurso que seu olhar desenha para ver esta imagem. Descreva os
indícios visuais que provocam este percurso. Imagine como esta imagem está vendo você. Que questões você
pensa que esta imagem lhe faria? Por quê? Como você responderia? Que perguntas você faria à imagem?
Como ela lhe responderia? Que relações seu olhar pode criar com esta imagem? Que conhecimentos sobre
você e sobre o mundo podem ser provocados pela sua interação com esta imagem? O que você faria com esta
imagem numa sala de aula? Que outra imagem você escolheria para dialogar com esta? Por quê?

Proposta IV: Escolha algumas fotografias suas (quatro ou cinco, por exemplo) – que você apareça nelas.
Faça um relato comentando cada fotografia: Onde você estava? Quando? Por que? Que memórias lhe vêm a
mente? O que lhe chama atenção no cenário onde você se expõe? Que experiências afe�vas envolvem o
momento da foto? Como você vê sua imagem, sua postura corporal, sua expressão, seu figurino? Para quem
você daria esta imagem? Por quê? Que modificações você faria nesta imagem? Em que ordem você organizaria
as imagens e por quê (não se prenda à cronologia)?

Invente outras propostas. Pense nas questões que elas podem suscitar. Procure se acercar das suas
experiências vividas e das de seus colegas. Inventariar as formas pelas quais você já foi avaliado(a), os lugares
que já visitou, capas de livros, revistas e CDs que lhe atraíram podem ser sugestões para explorar.

Proposta V: Planeje um mini-currículo de 15 horas, por exemplo, imaginando que você tem qualquer
recurso que deseje. Imagine aulas presenciais e virtuais desenvolvendo temas atuais e polêmicos. Não se
esqueça de incluir assuntos conflituosos, pois os conflitos são produ�vos para nosso crescimento analí�co e
crí�co.

Para encerrar, apresento questões que, segundo Fernando Hernández, podem acompanhar o
desenvolvimento de currículos. Pense como você pode explorá-las:

Quem sou eu e para onde eu vou?

Como dou sen�do ao mundo e me comunico com ele?

Quais são as minhas responsabilidades em relação à comunidade?

Como descrevo, interpreto e configuro o mundo que me rodeia?

Boas ideias!!!
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Apresentação

Gostaríamos de desejar boas-vindas a este módulo, e fazer o convite para iniciarmos uma viagem em várias dimensões, atravessando alguns portais propiciados
pela linguagem cinematográfica, pelo audiovisual! Esta viagem incluirá a própria história do cinema e seus recursos, as histórias que podem ser contadas pelo e no
cinema, e as aprendizagens que podemos construir a par�r das relações com as narra�vas �lmicas, seja quando produzimos essas histórias, seja quando as assimilamos,
vendo filmes realizados por outras pessoas.

É importante que nos apresentemos. Par�ciparam, na elaboração deste material, três pessoas ligadas ao campo das artes, do cinema, do audiovisual e da
educação, cada qual de uma forma dis�nta, mas experimentando, em comum, o encantamento pelo cinema, pelas narra�vas �lmicas, pelo audiovisual. Alice tem
desenvolvido projetos de pesquisa junto a pessoas que, mesmo com baixa escolarização, sem formação na área do cinema, e contando com precárias condições de
realização, contam histórias por meio de filmes, e compar�lham suas produções com a comunidade da qual fazem parte. Atualmente, tem buscado conhecer os
trabalhos realizados por mulheres que tenham esse perfil. Marcelo trabalha com cinema e audiovisual, e tem trabalhado com a possibilidade de produção de narra�vas
a par�r do uso de aparatos móveis. É por esse caminho que ele busca as aproximações com os projetos educa�vos, e com a formação de professores. Renato tem
desenvolvido projetos de arte e educação, envolvendo a possibilidade de realização de filmes por parte de estudantes e professores. E também tem pensado nos
processos de produção de narra�vas de modo colabora�vo, solidário.

É a par�r dessas referências, que queremos compar�lhar os caminhos por nós percorridos, para construirmos juntos, aprendizagens ao longo das leituras aqui
propostas, bem como dos exercícios e também dos filmes que serão disponibilizados para todos nós.

Contem com nosso entusiasmo e paixão pela temá�ca e suas possibilidades.

Boas aventuras!

Unidade 1: O que temos aprendido com o cinema?

Proposta de a�vidade deflagradora

Comecemos esta unidade com um breve exercício, compar�lhando com o grupo algumas memórias das nossas relações com o cinema e com filmes:

1. Você frequenta salas de cinema?

a. Se frequenta, você se lembra da primeira vez que viu um filme numa sala?

b. Se não vai a salas de cinema, onde você costuma ver filmes? Você se lembra do primeiro filme que viu? Poderia falar sobre ele?

2. Você tem alguma lembrança marcante em sua relação com filmes (seja em salas de cinema, ou em outros meios e lugares)? Poderia contar?

3. Você poderia perguntar a uma pessoa conhecida sua sobre suas lembranças em relação ao cinema? Poderia relatar?

Quando ouvimos a palavra cinema, o que nos ocorre ao pensamento? A palavra pode ser dotada de diferentes sen�dos a depender das experiências
proporcionadas. Muitas vezes, as pessoas pensam naquela sala escura para onde vão quando querem sonhar, ou se aventurar em outros universos, escapando, assim,
das ro�nas que tomam o dia a dia. Mas há também aqueles que logo se lembram dos “ar�stas realizadores”, muitas vezes chamados de “mestres do cinema”, e seus
produtos cinematográficos considerados obras de arte. Nesse caso, evidentemente, não podemos deixar de fora a indústria do cinema, que reúne tanto os lugares de
produção e realização dos trabalhos cinematográficos, quanto as redes de distribuição para que os públicos possam consumi-los.

Ou seja, a palavra “cinema” pode se referir uma edificação construída para a projeção de filmes, ou a linguagem que envolve imagens em movimento e
sonorizadas, e ainda a complexa malha de empresas, ins�tuições e profissionais que atuam nos processos de produzir e veicular filmes. É sobre essas questões que
vamos conversar por aqui. E vamos estabelecer as relações dessas possibilidades todas com os campos da arte e da educação.

Para início de conversa, precisamos reconhecer que não importa onde, quem, quando, como: as pessoas de todos os tempos e lugares contam histórias! Contam
histórias que se reportam a fatos vividos, ouvidos, ou sonhadas, inventadas, imaginadas, fantasiosas. Dentre os quantos modos de se contarem essas histórias, estão
aqueles cujas narra�vas organizam-se por meio de imagens em movimento, sonorizadas, qualquer que seja o nome dado para isso: cinema, audiovisual... Por outro lado,
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se as pessoas contam histórias, também ouvem as histórias contadas. Ou as veem/ouvem. E essas histórias passam a fazer parte das memórias das pessoas, integram
suas visões de mundo.

As relações entre contar e ouvir histórias são sempre muito enriquecedoras nas dinâmicas da cultura. E, não raro, encontramos trabalhos no cinema e na literatura
que fazem referência a isso. Quantas vezes, há trabalhos ainda que estabelecem relações indissociáveis entre a literatura e o cinema. Por exemplo, é o caso de Maria
Margarita, que assumiu o papel de contadora de filmes para sua família e as gentes de sua cidade. Ela é a protagonista do livro A contadora de filmes, criado pelo escritor
chileno Hernán Rivera Letelier (2012). Situada na década de 1950, a narra�va acompanha a filha caçula de uma família de mineiros. Ela foi escolhida para, aos domingos,
assis�r aos filmes em cartaz, e depois contar a história para o pai, mãe e irmãos. Nesse exercício, ela revela o talento para narrar, com tal capacidade de envolvimento,
que conquista público entre os vizinhos, e muitos outros moradores do local.

O também chileno Alberto Fuguet escreveu o romance Os filmes da minha vida (2005). Nele, o autor narra as turbulências vividas pela personagem principal,
entrelaçando esses momentos com filmes que viu e deixaram impressões em sua memória. Nem sempre se lembra de todo o filme, mas de sensações, trechos, uma
imagem, um som. Nem sempre são filmes de que ele goste, embora tenham marcado sua vida de alguma forma. A leitura do livro nos ins�ga também a pensar como
podemos estabelecer

Assim sendo, mais do que pensar as condições técnicas da produção das imagens animadas e sonorizadas, ou a linguagem cinematográfica do ponto de vista
�lmico, é preciso lembrar que o cinema está repleto de histórias, de tramas que, desde a invenção do cinematógrafo, habitam os imaginários, integram as memórias das
pessoas. Não são só as histórias do cinema, mas são principalmente as histórias contadas pelo cinema que tomam parte das memórias, integrando aquelas referências
cons�tuidoras das subje�vidades (MARTINS, 2014). Ao integrar as subje�vidades, propiciam aprendizagens complexas, que envolvem as dimensões cogni�vas, e
também as afe�vas. A experiência sensível, no encontro entre a pessoa que assiste e a narra�va �lmica, ultrapassa a especificidade dos interesses do mercado
cinematográfico. Esta afirmação requer uma advertência: não se trata de assumir uma posição ingênua, que suponha possível deslocar a experiência sensível fora das
dinâmicas do mercado, seus vetores polí�cos e econômicos. Ao contrário. Contudo, é preciso ressaltar que, entre quem assiste e o filme, esse encontro é impregnado de
repertórios, referências do mundo vivido, memórias que integram a�vamente tal experiência.

Para saber mais

No texto Sobre aprender com o cinema (MARTINS, 2017b), publicado na Revista Digital do LAV, disponível no link abaixo, vocês encontram alguns relatos de
várias pessoas, sobre suas memórias com o cinema, sobre as coisas que têm aprendido com o e no cinema.
h�ps://periodicos.ufsm.br/revislav/ar�cle/view/28783/pdf

Em relação ao potencial pedagógico do cinema, convidamos vocês a pensá-lo de dis�ntas formas, buscando não pretender domes�cá-lo à organização temporal
das a�vidades escolares, sem subjugá-lo às exigências e aos conteúdos da educação formal. Esse é o nosso desafio!

Educadores e educadoras que se dispõem a inserir narra�vas �lmicas no co�diano escolar enfrentam, como ponto de par�da, o desafio de lidar com a
incompa�bilidade entre os tempos de aula e os de duração dos filmes. A solução para esse impasse, em geral, é buscada na restrição da escolha dos filmes em termos de
formato: apenas filmes de curta-metragem, por exemplo. Ou então, os �tulos são escolhidos para ilustrar conteúdos ensinados nas aulas. Essa escolha é definida pela
possibilidade de o filme contribuir para a compreensão de tópicos e temá�cas das áreas de conhecimento envolvidas. Tanto numa quanto na outra situação, a eleição do
filme está subjugada às especificidades da escola, as dimensões mais fechadas de seus currículos.

Ressalta-se a possibilidade de se organizarem espaços, dentro e fora das escolas, nos quais a comunidade, direta ou indiretamente envolvida com a vida escolar,
possa ver filmes, compar�lhar relatos, conversar, sem direcionamentos prévios, sem roteiros estabelecidos por antecipação para o desenvolvimento de possíveis
discussões. Desse modo, a experiência se abre a aprendizagens plurais, à ampliação de repertórios, a conexões imprevisíveis.

Mais que isso: não é só por meio do conteúdo das histórias contadas pelo cinema que se promovem processos de aprendizagem, ou a (trans)formação de
mentalidades. Assis�r a um filme envolve dimensões sensoriais, corpóreas. Suas narra�vas ensinam comportamentos, sugerem posturas, desejos. Sugerem modos
de organização do pensamento e de sistema�zação da experiência.

Quando se fala de cinema, atualmente, é preciso notar a mul�plicação das modalidades audiovisuais que dão suporte a narra�vas as mais diversas, das quais o
cinema é a primeira matriz. A popularização das tecnologias digitais criou condições inéditas de acesso aos aparatos e à produção de histórias próprias. Igualmente
viabilizaram o compar�lhamento das narra�vas em meios que transbordam os circuitos das salas de cinema. Veiculam-se por meio das redes de computador, das
programações televisivas, pelos games, entre quantas plataformas e possibilidades.

Assim, as fronteiras do cinema encontram-se, também, em processo de explosão... Não raro, espectadores organizam-se em cole�vos que tomam para si o
protagonismo na produção de narra�vas próprias. Se até há pouco tempo, a produção de filmes estava restrita a alguns poucos centros difusores, pelos altos custos e
dificuldade de acesso a equipamentos, a tecnologia digital da imagem e do som, aliada à popularização de aparatos e aparelhos digitais, mudou esse cenário.
Comunidades e grupos os mais diversos têm assinado narra�vas próprias, ou narra�vas desde seus próprios pontos de vista.

Proposta de a�vidade: exercícios de memória e de contar histórias

Para fecharmos esta etapa, propomos que vocês pensem em algum episódio do co�diano que tenham vivido, ou que poderiam ter vivido, e gostariam de contar.
Não importa se, ao contar, vocês inventem, atribuindo novas roupagens, emoções, tempos, ênfases... modificando os fatos... Podem dar as colorações que a sua
imaginação desejar. Lembrem-se que a máxima “quem conta um conto aumenta um ponto (um, dois, três pontos...)” tem pleno valor por estas searas!

Contem essa história, num breve texto. É importante que vocês, ao contá-la, construam, na sua imaginação, os seus ambientes visuais, os ritmos dos movimentos,
as sonoridades, as luminosidades.

Unidade 2: Imagens animadas e sonorizadas: uma breve contextualização

Sociedade e imagens

As imagens sempre povoaram o imaginário humano desde que homens e mulheres, vivendo em comunidade, passaram a se entender como gentes pensantes. Os
registros de imagens gravadas em cavernas e paredões de pedra em tantos e tão diversos territórios ajudam a imaginar possibilidades sobre a vida dessas primeiras
populações humanas, e como percebiam tudo quanto os cercava, por meio das representações nas pinturas rupestres.

https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/28783/pdf
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Figura 1: Pousada das Araras, Serranópolis, Goiás. Foto: Alice Fá�ma
Mar�ns, 2013.

Segundo o Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional (IPHAN), foram descobertos 1.435 sí�os arqueológicos no Estado de Goiás. Entre eles,
destacam-se os ves�gios pré-coloniais do município de Serranópolis, no Sudoeste do Estado, onde estão sendo inves�gados 40 abrigos rochosos. As paredes dos
abrigos estão cobertas por pinturas rupestres e gravações. As pesquisas revelaram que o local teve uma ocupação indígena densa e persistente, desde 9000 a.C. até
a fixação de colonizadores, no século XVIII. A datação mais an�ga é confirmada pelo achado, em 1996, de um esqueleto masculino, na Gruta do Diogo, ba�zado de
“Homem da Serra do Cafezal”, popularmente conhecido como Zé Gabiroba (DOMINGUES, 2016).

Embora possam, eventualmente, parecer insipientes, tomando-se as noções atuais sobre imagens visuais, as pinturas rupestres são exemplos claros de que,
desde os primeiros grupamentos humanos, se fazia presente a produção simbólica por meio da qual se contavam histórias: as suas próprias e as observadas ao seu
redor.

Existem registros de pinturas rupestres que parecem simular o movimento dos animais. Acesse o QR Code abaixo e assista ao vídeo que mostra pinturas rupestres,
encontradas na França, que procuram imitar o movimento de �gres e bisões. h�ps://youtu.be/RMVDhj4ScWs

Outro bom exemplo que ilustra o desejo humano em dar movimento para as imagens é o teatro de sombras, técnica milenar muito popular e tradicional em
países asiá�cos, como China, Indonésia e Malásia. Acesse o QR Code abaixo e assista ao vídeo que mostra um fragmento de um espetáculo teatral que u�liza essa
técnica teatral. h�ps://youtu.be/bXwJL006HLw

Além das imagens produzidas fazendo-se uso de uma ferramenta sobre alguma super�cie (desenho, pintura, etc.), mais recentemente passamos a conviver com
imagens produzidas a par�r de aparatos tecnológicos. Essas imagens são geradas pela mediação de algum �po de equipamento que auxilia em sua construção, captação
e/ou reprodução, as chamadas imagens técnicas. O desenvolvimento tecnológico sempre foi fundamental para que esse �po de imagem exis�sse, aliás, elas só são
chamadas assim graças à existência de inúmeras tecnologias que possibilitam a sua produção e reprodução.

A câmara escura, por exemplo, já era u�lizada no século XVI por Leonardo Da Vinci. Ela foi de fundamental importância para o desenvolvimento da maior parte
dos equipamentos tecnológicos que atualmente u�lizamos para produzir imagens técnicas. Seu funcionamento se parece com o nosso olho. A luz que incide sobre um
determinado objeto é refle�da e captada pelo ori�cio que fica na frente da câmara. Esse ori�cio funciona como a íris do olho humano. Esse feixe de luz projeta na
parede da câmara, oposta ao furo, a imagem do objeto que está diante dela. No caso do olho humano, essa imagem é projetada sobre a re�na, o que nos possibilita ver
o objeto. No caso de uma câmera fotográfica ou de filmar, essa imagem é projetada sobre um suporte sensível. Nos tempos dos equipamentos analógicos esse suporte
era o filme ou película; atualmente, nos equipamentos digitais, existem placas sensíveis à luz que captam essas informações e as transformam em arquivos digitais. Na
ilustração abaixo temos a simulação do funcionamento da câmara escura.

Figura 2: Câmara escura.

Figura 3: Câmara escura.

No século XVII ar�stas u�lizavam a câmara escura, já equipada com lente, o que deixava a imagem projetada com maior qualidade de resolução para sua
visualização. No filme “Moça com brinco de pérola” (2004), de Piter Webber, a vida do pintor francês Johannes Vermeer é transformada em uma ficção
cinematográfica e retrata justamente esse período histórico. Acesse o QR Code abaixo e assista ao trecho do filme em que o pintor Vermeer apresenta a câmara escura.
h�ps://youtu.be/aRG9I_zXg74

https://youtu.be/RMVDhj4ScWs
https://youtu.be/bXwJL006HLw
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Proposta de a�vidade

Vamos fazer uma câmara escura? Acesse o link abaixo e assista ao vídeo tutorial que ensina a produzir uma câmara escura caseira. Você vai precisar de alguns
materiais e um bocado de cria�vidade.

Após produzir a câmara, faça registros das imagens projetadas sobre a pequena tela do aparato com seu celular. As imagens irão aparecer de cabeça para
baixo por conta da refração da luz. Em um aplica�vo de edição de vídeo para celular você poderá converter a posição da imagem. h�ps://youtu.be/LWZ0Wgu5wLU

Dica

Figura 4: Poster de Moça com brinco de pérola.

Em pleno século XVII vive Griet, uma jovem camponesa holandesa. Devido a dificuldades financeiras, Griet é obrigada a trabalhar na casa de Johannes
Vermeer, um renomado pintor de sua época. Aos poucos Johannes começa a prestar atenção na jovem de apenas 17 anos, fazendo dela sua musa inspiradora para
um de seus mais famosos trabalhos, a tela “Girl with a Pearl Earring".

Filme: Moça com brinco de pérola

Diretor: Piter Webber

Ano: 2004

Quando começamos a falar em história do cinema, geralmente os relatos se prendem ao ano de 1895, quando os Irmãos Lumière fizeram a primeira exibição
pública de um registro �lmico gravado com o cinematógrafo. Vamos tratar desse fato um pouco mais adiante. De todo modo, bem antes dos Lumière, outros fazedores
de imagens já u�lizavam outros aparatos tecnológicos, pré-cinematográficos, que possuíam recursos de projeção para contarem suas histórias, dentre eles, o
praxinoscópio e a lanterna mágica.

Desde o início do capítulo estamos estudando sobre como as histórias inventadas e contadas por meio de imagens sempre aguçaram nossa imaginação. Com o
uso desses aparatos não poderia ser diferente.

Figura 5: Lanterna Mágica.

A lanterna mágica é a antecessora dos aparelhos de projeção modernos. Foi inventada no século XVII, e era cons�tuída por uma câmara escura e um jogo de
lentes. A luz de uma lâmpada de azeite incorporada, por meio de um condensador, atravessava uma placa de vidro pintada com desenhos que eram projetados num
lençol. Era possível criar a ilusão de movimento movendo os vidros.

Figura 6: Ilustração de 1879 de um praxinoscópio.

O praxinoscópio é um aparelho que projeta em uma tela imagens desenhadas sobre fitas transparentes, inventado pelo francês Émile Reynaud em 1987. A
princípio uma máquina primi�va, composta por uma caixa de biscoitos e um único espelho, o praxinoscópio foi aperfeiçoado com um sistema complexo de espelhos
que permite efeitos de relevo. A mul�plicação das figuras desenhadas e a adaptação de uma lanterna de projeção possibilitam a realização de truques que dão a
ilusão de movimento.

O desconhecimento das origens desses aparatos reprodutores de imagens gera, por vezes, uma sensação de inedi�smo quando conhecemos os equipamentos
digitais contemporâneos. Contudo, essas parafernálias são herdeiras de uma extensa ancestralidade audiovisual.

https://youtu.be/LWZ0Wgu5wLU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Girl_with_a_Pearl_Earring_(filme)#/media/Ficheiro:220px-Girl_with_a_pearl_earring.jpg
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A lanterna mágica, por exemplo, era u�lizada para a projeção de fotografias em ambiente familiar, até grandes exibições em teatros. Os espetáculos de
fantasmagoria, famosos no século XVIII, misturavam em uma grande misancene performá�ca, efeitos especiais u�lizados no teatro, sonorização e projeção de imagens.
Desde essa época, o consumo de imagens técnicas já era fe�chizada e comercializada como um es�lo de vida moderno e progressista.

Figura 7: Ilustração de uma sessão de fantasmagoria no século XIX.

Os espetáculos de fantasmagoria incluíam um preâmbulo entre túmulos e sepulturas de cemitérios, seguidos de projeções recheadas de efeitos visuais e sonoros,
tendo como principal aparato tecnológico a lanterna mágica, que era manipulada possibilitando a distorção das imagens, a variação de escala e vários �pos de ilusão
ó�ca, sendo capaz de gerar nos espectadores uma experiência imersiva a par�r de narra�vas assombradas.

O uso da lanterna mágica se disseminou e sua minúscula luz causou uma grande impressão nas noites escuras daqueles dias, o que hoje temos
dificuldade de imaginar. Relatos contemporâneos da época testemunham a natureza magica e espírita das apresentações da lanterna mágica:
depois de alguns minutos, a semelhança de uma pessoa, conhecida do grupo reunido, vinha na forma da noção geralmente aceita de um espírito
que parece surgir lentamente do chão, bem reconhecível e vista claramente. (GRAU, 2009 p.246).

O documentário “Enfim, o Cinema” (2011), do francês Jérôme Prieur conta a trajetória de É�enne-Gaspard Robert (1763–1837), mais conhecido por "Robertson",
responsável por criar uma grande indústria da ilusão a par�r de espetáculos de fantasmagoria produzidos com lanterna mágica. As narra�vas sobrenaturais, a ritualís�ca
dos espetáculos e o fe�che pelo terror geravam nos espectadores um verdadeiro condicionamento psíquico e experiências imersivas a cada apresentação. Acesse o link
e assista ao documentário. h�ps://youtu.be/mNrkFwbLp7A

Um bom exemplo para ilustrar a recriação desses suportes ancestrais é a obra “Experiência de cinema” (2004) da ar�sta Rosângela Rennó. Na obra, você verá a
projeção de fotografias sobre uma cor�na de fumaça produzida com vapor d’água. A técnica faz alusão à fantasmagoria, tanto no uso material do vapor, como suporte
para projeção, quanto na conversão das fotografias em imagens assustadoras. Acesse o QR Code abaixo e assista ao registro audiovisual da obra.
h�p://vimeo.com/40170481

Charles-Émile Reynaud u�lizava tanto a lanterna mágica quanto o praxinoscópio em seus espetáculos. Reynaud produzia animações que eram projetadas a par�r
desses aparatos. A chegada do cinematógrafo no final do século XIX roubou a cena e a atenção do público espectador. Embora essas produções não fossem consideradas
cinematográficas, os experimentos de Reynaud foram muito úteis para o desenvolvimento do cinema de animação 2D. Os registros da obra do animador francês são
muito escassos. Acesse o QR Code abaixo e assista a um trecho da animação “Pobre pierrot” (1892), de Charles-Émile Reynaud. h�ps://youtu.be/Rsg39gOAkpg

Proposta de a�vidade

Os brinquedos óp�cos funcionam com princípio básico de operação da imagem em movimento. Vamos produzir um zootrópio?

Nos anexos do livro você encontra um para montar.

Construa o seu e registre a experiência com o seu celular.

Ensaios que não são história, mas fizeram história

Na trilha histórica do desenvolvimento dos aparatos tecnológicos que propiciaram o surgimento da imagem em movimento destacam-se os experimentos de
Niépce e Daguerre que possibilitaram a fixação de imagens sobre um suporte �sico entre os anos de 1826 e 1839. A fotografia foi plataforma tecnológica fundamental
para o surgimento do cinema no formato como conhecemos hoje.

Os experimentos de Eadweard Muybridge em 1879 no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e do cien�sta francês É�ene-Jules-Marey, que buscavam
demonstrar com fotografias as sucessivas fases dos movimentos �sicos de animais e humanos.

O termo cronofotografia é u�lizado para nomear o registro de fotografias que descrevem movimentos �sicos. Ainda hoje essa técnica é u�lizada pelas áreas
cien�ficas que estudam os movimentos corporais em atletas de alto rendimento, para correção de lesões �sicas, etc, por meio de equipamentos digitais de alta precisão.

Acesse o link abaixo e assista ao vídeo produzido a par�r de computação gráfica reproduzindo o experimento de Muybridge. h�ps://youtu.be/9cXM_sV_D8s

Acesse o linkabaixo e assista a coletânea de séries fotográficas produzidas por É�enne-Jules-Marey reproduzindo os movimentos de seres humanos e animais.
h�ps://youtu.be/SKs_l1s-rhg

As tecnologias que propiciaram e propiciam que vejamos imagens em movimento se valem de uma caracterís�ca dos nossos olhos chamada persistência re�niana,
que possibilita a permanência de uma imagem durante frações de segundos na nossa re�na. Se uma imagem fixa é sequencial a outra, a persistência re�niana produz
uma fusão entre as duas imagens e quando uma série de imagens é exposta a uma dada velocidade, temos a ilusão ó�ca de que as imagens estão em movimento.

Esse é o princípio que nos permite vermos as imagens em movimento, desde as tecnologias pré-cinematográficas até as tecnologias digitais de al�ssima resolução.

Perspec�va crí�ca da “origem” do cinema

Em dezembro de 1895, os Irmãos Luimère exibiram em Paris pequenos filmes produzidos com um novo experimento gerado a par�r da adaptação de uma câmera
fotográfica. Tiras de películas foram perfuradas, enroladas e expostas à luz. Após o filme revelado, os irmãos acrescentaram uma fonte de luz na mesma caixa e as
projetou a uma velocidade de 16 quadros por segundo.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/5/imagens/cap4/image7.png
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Oficialmente, esse é o nascimento do cinema, contudo, já vimos que muitos aparatos pré-cinematográficos já ofereciam a experiência da imagem em movimento
antes da chegada do invento dos Irmãos Lumière

Figura 8: Cinematógrafo inventado pelos Irmãos Lumière.

Figura 9: Frame do filme “Chegada do Trem” (1896), Irmãos Lumière

Os rolos de filmes comportados pelo cinematógrafo eram curtos e o equipamento era pesado. Essas caracterís�cas dificultava o registro de cenas longas e não
havia, ainda, a ideia de movimentação da câmera. Os primeiros filmes, quase que invariavelmente, apresentam como caracterís�ca a câmera está�ca, de modo que
os personagens entram e saem do quadro sem que a câmera se movimentasse; registros de situações co�dianas ou pitorescas, com caracterís�cas do que seria chamado
mais tarde na história do cinema de documentário. Desse modo, esses registros são bem dis�ntos que passou a ser chamado mais tarde de narra�va cinematográfica.

Acesse o link abaixo e assista a uma coletânea de filmes produzidos pelos Irmãos Lumière entre o final do século XIX e o início do século XX.
h�ps://youtu.be/lW63SX9-MhQ

Os Lumière eram empresários do ramo de insumos para fotografia e não acreditavam que o cinematógrafo seria um produto comercializável. Mas Georges Méliès,
ligado às artes, começou a produzir as principais produções ficcionais desse período. Inseriu nas narra�vas trucagens originadas no teatro e no circo e, pela primeira vez,
usou cortes e montagem de partes dis�ntas da película, de modo a criar efeitos especiais nas narra�vas.

Méliès é uma das principais referências da história do cinema nascente. Suas histórias ficcionais esbanjavam cria�vidade e inedi�smo. A maior parte de sua
produção foi perdida ao longo do tempo. Atualmente são conhecidos mais de 170 filmes de curta duração produzidos por ele entre os anos de 1896 e 1913. Dentre eles,
está a ficção cien�fica “Viagem à lua” (1902).

O cinema começa a se estruturar enquanto linguagem a par�r do momento em que as técnicas de montagem começam a ser desenvolvidas. A junção de planos
diferentes, que, ao serem unidos pela montagem, conseguem construir um terceiro sen�do, o sen�do narra�vo, é de fundamental importância para as narra�vas
cinematográficas começassem a ser cons�tuídas. Georges Méliès é nome emblemá�co nesse sen�do, já que se tornou precursor na produção de filmes que foram
alicerce para os novos cinemas que se cons�tuíram nas décadas seguintes.

Acesse o link abaixo e assista ao filme “Viagem à lua”.

Na “Dica para assis�r” o filme “A invenção de Hugo Cabret” (2012), de Mar�n Scorsese, está ambientado no universo de Georges Méliès. A vida e obra do cineasta
estão entremeadas aos desafios que Hugo precisa superar durante a trama.

Dica para assis�r...

Figura 10: capa de DVD de A invenção de Hugo Cabret.

Paris, anos 30. Hugo Cabret é um órfão que vive escondido nas paredes da estação de trem. Ele guarda consigo um robô quebrado, deixado por seu pai. Um
dia, ao fugir do inspetor, ele conhece Isabelle, uma jovem com quem faz amizade. Logo Hugo descobre que ela tem uma chave com o fecho em forma de coração,
exatamente do mesmo tamanho da fechadura existente no robô. O robô volta então a funcionar, levando a dupla a tentar resolver um mistério mágico.

Filme: A invenção de Hugo Cabret

Diretor: Marin Scorsese

Ano: 2012

Tecnologias digitais e as narra�vas audiovisuais

Como tratamos anteriormente, o desenvolvimento das narra�vas audiovisuais sempre esteve atrelado às inovações tecnológicas. As tecnologias de informação e
comunicação – TIC’s modificaram a comunicação e estão intensamente presentes no co�diano, intervindo nas diferentes esferas sociais.

Nesse novo cenário em que os disposi�vos digitais já não se inserem em uma realidade distante, mas em que passam a cons�tuir a própria realidade, os
processos de produção de imagens técnicas passam a ser corriqueiros, triviais. Pensar sobre esses processos e sobre como os mesmos impactam o modo de vida
contemporâneo, é uma necessidade iminente.
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Em uma conjuntura de imagens técnicas, Vilém Flusser (2008) aborda a imagem a par�r do contexto da tecnicidade e da mediação por meio de um aparelho.
Como define o autor, as tecno-imagens ou imagens técnicas se cons�tuem não mais a par�r de um suporte �sico, palpável, mas por meio de pontos, pixels que não
existem enquanto materialidade, mas enquanto abstração – pontos impalpáveis.

Em tempos de experiências impalpáveis a par�r das tecno-imagens, o advento das câmeras digitais, dos aparelhos de telefone celular equipados com câmeras e a
possibilidade de recebimento e envio de arquivos via internet, configura novas oportunidades na produção e recepção de conteúdos audiovisuais. As conexões via wifi
permitem que a produção seja distribuída quase que em tempo real “complexificando a relação de espaço-tempo” (LUCENA, 2008).

Os aparelhos digitais, como tablets e celulares, não só produzem conteúdos, mas também passam a ser o meio exibidor, já que se aproxima das funcionalidades de
um computador. Ao mesmo tempo o usuário é produtor e espectador, já que “as an�gas dis�nções entre produtores e receptores da imagem televisiva começaram a se
borrar, pois qualquer pessoa com uma câmera na mão tornou-se potencialmente um produtor” (SANTAELLA, 2006, p. 187). O fácil acesso às múl�plas funcionalidades, a
opção de acesso instantâneo à internet e às intensas ações de publicidade das marcas produtoras de aparelhos, produziram um novo modo de vida contemporâneo em
que o celular e outros aparatos digitais de produção de imagens tornaram-se itens indispensáveis.

Todo esse contexto criou uma grande expansão na quan�dade de vídeos produzidos com celular e outros aparatos circulando na web e a mul�plicidade de olhares
sobre a vida e seus acontecimentos.

Sobre as câmeras de celular, “são ferramentas para produções que mostram uma concepção do mundo e da arte desta época: intera�vas ou não, as produções
tentam aproximar o contato com a arte na vida co�diana dos indivíduos” (LUCENA, 2009). Essa relação co�diana pode, por vezes, ser u�lizada também como conceito de
produção já que aspectos como a portabilidade possibilitam a construção de narra�vas que permeiam o urbano, o trivial, o par�cular, a in�midade.

As imagens com os disposi�vos móveis que circulam pela rede carregam algo de ín�mo de seu produtor, vemos cada vez mais uma série de vídeos
pessoais, privados, e são estes vídeos que possibilitam ao indivíduo ser potencialmente célebre. A produção audiovisual neste momento traz-nos
muito do universo do operador da máquina. O cinegrafista torna-se protagonista-narrador, por isso é comum vermos as imagens em que a câmera
volta-se para seu produtor, já preconizada naesté�ca fotolog. (LUCENA, 2008)

Toda essa produção audiovisual está inserida e reflete o contexto histórico e cultural de sua época. Tornam-se grandes diários audiovisuais do co�diano e da vida
privada, em que não só a in�midade de seus usuários é revelada, mas, também, imagens que testemunham fatos históricos.

No universo das imagens técnicas, o cidadão comum tem a possibilidade de sair da condição uníssona de consumidor de narra�vas para a posição dissonante
de produtor e distribuidor de conteúdos audiovisuais, evidenciando seu co�diano, construindo seus discursos e contando outra história contra-hegemônica.

Entre braçadas e afogamentos, a escola tenta sobreviver nas águas do mundo digital

Parece haver um descompasso entre as ins�tuições escolares e o mundo tecnológico e digital que a cerca. Veja bem, essas ins�tuições parecem não conseguir
acompanhar a toada frené�ca e desenfreada do desenvolvimento tecnológico. Mas em que medida de fato precisa, para além de estar atento a isso, corresponder
exatamente a esse ritmo?

Paula Sibilia (2012a) apresenta uma ins�gante crí�ca acerca da forma como a maior parte das escolas operam em relação às demandas e expecta�vas sociais a
respeito dessa importante ins�tuição na atualidade. Paula Sibilia (SIBILIA, 2012b) apresenta uma ins�gante crí�ca acerca da forma como a maior parte das escolas
operam em relação às demandas e expecta�vas sociais a respeito dessa importante ins�tuição na atualidade. Sua discussão é pautada pela seguinte questão: “nesta era
digital em que estamos cada vez mais imersos, a escola estaria se tornando uma ins�tuição obsoleta?” se desdobrando para: “que �pos de organismos humanos, e que
modos de ser ou estar no mundo, produziu a escola tradicional em sua época de auge?” (SIBILIA, 2012b, p. 196). Segundo a autora, essas questões se remetem ao
contexto histórico concernente aos séculos XIX e XX, que embora tenha sido extenso, se fez em tempos em que essa ins�tuição ainda não era ques�onada como
potencialmente an�quada.

(...) um desajuste cole�vo entre as escolas e seus alunos na contemporaneidade que, cada vez mais, aparece como uma marca desta época e um
problema desta geração. Embora não se trate de uma novidade absoluta, essa inadequação se tornou mais incontestável nos anos mais recentes,
justamente quando foi se gerando um encaixe quase perfeito entre esses mesmos corpos e subje�vidades, por um lado, e, por outro, os aparelhos
móveis de comunicação e informação, tais como os telefones celulares e os computadores portáteis com acesso à internet. (2012b, p. 197)

A agressiva inclusão dos aparatos digitais móveis, como o aparelho de telefone celular e os computadores portáteis, por exemplo, em tão pouco lapso temporal no
contemporâneo modo de vida social, implicou em transformações que ainda são digeridas. Esse descompasso entre o que já é quase parte fisiológica de seus usuários e
as repercussões sociais que causam, não só na educação, mas nas relações humanas, no direito, na medicina, na engenharia e em tantos outros campos, reverberações
ainda pouco conhecidas (COSTA, 2018).

Sendo assim, a circulação de conteúdos audiovisuais, agora com sua potencialidade mul�plicada pelas inúmeras plataformas digitais de distribuição, em certa
medida com vistas à superação do cinema tradicional e da televisão. Mesmo sendo estes úl�mos já velhos conhecidos de professores e de todo o sistema de ensino,

(...) a escola, no entanto, entrelaça suas próprias raízes com aquela ferramenta ancestral que hoje se vê sufocada pelos avanços do audiovisual: a
palavra, sobretudo na medida em que ela se presta às clássicas operações de leitura e escrita. (SIBILIA, 2012b, p. 206).

Ao pensar nesse possível embate entre a tradição escolar e as novas possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais, o professor estará em condição
desfavorável se passando por desatualizado. A reboque de tal discussão, é preciso pensar também acerca da formação de outro �po de inteligência que tem se
pautado preferencialmente pelas imagens e com muita intensidade pelas imagens em movimento e pelos sons que incidem em volume e persuasão, com muito mais
intensidade do que os textos escritos.

Considerando essas evidências, de fato é preciso pensar sobre qual formato de ins�tuição escolar se compa�bilizaria com essas novas formas de ser e ocupar o
mundo, entendendo também os novos comportamentos e necessidades sociais.

Unidade 3: Os aparatos vão à escola...

A escrita na lousa branca é interrompida de forma abrupta quando os burburinhos ao fundo da sala ganharam a atenção de todos durante a aula. Em meio às
orientações e explicações da professora de artes, alguns estudantes solicitaram enfa�camente: “fessôra, não aguentamos o barulho do ven�lador. Não conseguimos
prestar atenção na aula e ouvir a senhora. Pode desligar?”. Em resposta, um grupo menor rebateu: “Não! Desligar não! A gente vai morrer de calor aqui.”

Não raro, este seria mais um problema ro�neiro do co�diano escolar em uma das inúmeras escolas públicas que não possuem estrutura adequada. Entretanto, foi
uma oportunidade para, em contexto de sala de aula, se discu�r a importância da realização cinematográfica como ferramenta de reivindicação e, consequentemente,
de aprendizado.

Como assim? Como o cinema, especificamente a realização cinematográfica, poderia estar relacionado ao fato relatado anteriormente? Ora, a resposta é mais
simples do que se pode imaginar. Contudo, antes de chegar à solução desse ques�onamento, precisamos compreender as ações subsequentes ao conflito instaurado
durante a aula. Dada a condição da situação, o problema em desligar ou deixar o ven�lador em funcionamento, passamos a discu�r o ocorrido.
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Uma conta básica foi realizada em sala. Aproximadamente 15% dos alunos eram beneficiados pelo ven�lador em detrimento de 85% dos demais estudantes que
não conseguiam prestar atenção na disciplina por causa do barulho. Um discurso sobre cidadania e isonomia foi proferido com destaque para o exercício da alteridade. A
ação foi baseada na premissa de ver o mundo com os olhos dos outros e se colocar no lugar de outrem é condição basilar para uma formação crí�ca e cidadã.

Ao se considerar o contexto instaurado foi apresentada uma possível solução: “porque não fazemos um filme sobre esse problema e não reivindicamos um ar-
condicionado para sala? Quem sabe se contarmos essa história para outras pessoas, elas não se iden�ficam e uma solução apareça?” – foram indagados em sala.

Ao se considerar o contexto instaurado foi apresentada uma possível solução: “porque não fazemos um filme sobre esse problema e não reivindicamos um ar-
condicionado para sala? Quem sabe se contarmos essa história para outras pessoas, elas não se iden�ficam e uma solução apareça?” – foram indagados em sala.

O pensar em realização cinematográfica como uma possível solução ao problema posto no contexto apresentado anteriormente não ocorreu ao acaso. A cena
descrita nos parágrafos fez parte de uma estratégia de a�vidades, durante a disciplina de artes visuais, que estava em curso na referida escola. O obje�vo era apresentar
a realização cinematográfica enquanto elemento de uma disciplina curricular que, no espectro formal, reuniria ap�dões correlatas às disciplinas tradicionais.

Havia dois interesses em jogo nesse momento. O primeiro era subverter a lógica de que o cinema serve somente ao posto de suporte pedagógico para as
disciplinas tradicionais, considerando que;

uma das grandes dificuldades relatadas recorrentemente no tocante à inserção das narra�vas �lmicas no quo�diano escolar está na
incompa�bilidade dos tempos de aula e da duração dos filmes. Quando professores e gestores dispõem-se a buscar alguma solução para este
impasse, tratam, na maioria das vezes, de condicionar os conteúdos das histórias contadas pelo filme aos conteúdos ensinados nas aulas,
restringindo e sujeitando natureza do cinema a demandas específicas da ins�tuição escolar. (MARTINS, 2017, p. 15).

O segundo era expor que o cinema é tão autônomo quanto qualquer disciplina do currículo tradicional, principalmente as disciplinas na área de artes [dança,
teatro, música e artes visuais]. Pelo cinema e, consequentemente, pela realização cinematográfica, era possível compreender e desenvolver elementos necessários às
demais matérias da escola como, por exemplo, raciocínio lógico, estruturação do pensamento, leitura, desenvolvimento da escrita, discurso, oratória, desenvoltura e
socialização.

Contudo, o uso de aparatos móveis e outras Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs (MARTINS, 2009, p. 124), elementos fundamentais para o processo
de realização cinematográfica, cons�tui um dos principais conflitos estabelecidos no ambiente formal escolar. Alguns Estados brasileiros possuem leis que visam à
proibição do uso de disposi�vos móveis em sala de aula e, entre eles, está o Estado de Goiás, por meio da Lei Nº 16.993/10, que determina em seu ar�go primeiro: “Fica
proibido o uso de telefone celular na sala de aula das escolas da rede pública estadual de ensino” (GOIÁS, 2010).

Ainda que existam entraves burocrá�cos, não há consenso sobre a u�lização dessas tecnologias dentro da escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional
– LDB (BRASIL, 1996), a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) e o Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2011) preveem o uso de tecnologias para
a autonomia dos estudantes com “o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade” (2011, p. 27) para que eles possam;

compreender, u�lizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crí�ca, significa�va, reflexiva e é�ca nas diversas prá�cas
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e cole�va. (BRASIL, 2018, p. 9).

O conflito estabelecido por esse “emaranhado” de direcionamentos ins�tucionais é que permite forçar as brechas e trazer à tona esses disposi�vos que
transformam e materializam o imaginário. É por meio deles que conduzimos a nossa experiência e a nossa vivência para moldá-las plas�camente em história-filme.
Afinal, o espaço escolar é permeado por um repertório diverso e uma infinidade de possíveis filmes.

Esse mesmo ambiente escolar é cons�tuído por múl�plas narra�vas co�dianas (MARTINS, 2014) que são construídas em cole�vo e compõem a vivência de toda a
comunidade. Essas histórias plurais, as dos estudantes, as dos docentes, as dos trabalhadores, não se limitam aos muros rachados e chapiscados, pois elas transbordam
pelas frestas e rebatem em todos os aspectos da convivência desses sujeitos sociais (MARTINS, 2015).

Essas histórias e seus recortes espaço-temporais cons�tuem visualidades (HERNÁNDEZ, 2011) que, na maioria das vezes, não são representadas nas telas de
alta definição dos cinemas urbanos (MARTINS, 2013). Destarte, a oportunidade de pensar o cinema, no contexto da matriz curricular e de formação de indivíduos,
enquanto disciplina possível para potencializar as narra�vas dos estudantes. Nesse ínterim, a oportunidade de desenvolver ludicamente as habilidades cogni�vas, sociais
e afe�vas dos sujeitos.

Estudantes esses que nasceram imersos em contextos de que envolvam as TICs. Assim, a grande maioria dos alunos já sabia operar equipamentos com
ferramentas audiovisuais. Os disposi�vos mais acessíveis eram os celulares/smartphones com programas para edição de vídeo, câmeras filmadoras e microfones
acoplados ao aparato. Alguns estudantes possuíam habilidades mais aprimoradas incluindo edição de vídeo em notebooks ou computadores desktops. Esses úl�mos se
denominavam YouTubers e possuíam canais exclusivos para transmissão de áudio e vídeo no site YouTube (2005).

1

YouTuber é o termo que se usa para o usuário da rede de distribuição de conteúdo audiovisual do portal de vídeos YouTube. Esses usuários são caracterizados por
manter uma constante periodicidade na disponibilização de conteúdo exclusivo realizado por eles.

Sendo assim, a maior parte da exposição teórica da disciplina foi direcionada para a área de roteiro, já que a técnica estava adiantada. Para isso, era necessário
que eles conseguissem iden�ficar que suas narra�vas co�dianas eram ricas em experiências. Que era possível re�rar elementos de suas vivências para realizar suas
narra�vas �lmicas. Entretanto, essa intenção se tornou a primeira dificuldade em relação aos estudantes. Eles não conseguiam perceber que há elementos suficientes
para a realização de um filme baseado em suas vidas. Além do preconceito em relação aos filmes brasileiros. “Filmes brasileiros são ruins”, afirmavam categoricamente.

2

Muitos estudantes preferiam os filmes estrangeiros por acharem ter uma “qualidade” superior aos filmes brasileiros. De forma especula�va, os estudantes não
percebiam que muitos enredos de filmes brasileiros estavam diretamente conectados às suas vidas.

Para resolver o problema e mostrar a eles que não há fonte mais rica que a própria vida para inspirar a criação de filmes de ficção, duas histórias pessoais foram
compar�lhadas em sala de aula. Uma sobre o primeiro beijo e a outra sobre um acidente em uma ocasião de desobediência aos pais.

Ao final da exposição dessas histórias, os estudantes foram indagados: “quem nunca aqui viveu uma história de amor? Quem nunca se apaixonou? Quem nunca
sofreu? Talvez vocês não saibam o que é isso, pois espero que nesta sala ninguém tenha beijado ainda!”. O amor, a paixão e o beijo são elementos dos quais a maioria
dos estudantes vivenciaram de formas singulares.

A intenção era fortalecer o viés que a vida é o ponto principal dos enredos cinematográficos. Para fechar o raciocínio, ao fim das aulas acontecia a exibição do
filme FAKEOMB (2004), que foi realizado com parcos recursos técnicos e financeiros. A narra�va foi um exercício da disciplina de Produção Audiovisual do curso de
Comunicação Social da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia - FACOMB, da Universidade Federal de Goiás - UFG. O filme [Figura 11] relata o co�diano de um
estudante em uma faculdade pública dos “sonhos”.



78

79

Figura 11: cena do filme Fakeomb em que o protagonista narra sobre os
bene�cios de uma universidade pública. Fonte: Renato Cirino.

Ao apresentar uma narra�va cinematográfica possibilitada por uma experiência pessoal e tão próxima de suas realidades, os estudantes conseguiam conceber a
possibilidade em materializar na condição �lmica as narra�vas de seus respec�vos co�dianos. A par�r dessa condição, o conteúdo das aulas foi direcionado para as
questões conceituais e técnicas do roteiro cinematográfico.

O primeiro passo foi iden�ficar gêneros cinematográficos [Figura 12] e buscar referências de filmes assis�dos por eles. Essas referências serviram como ga�lho
para elaborar possíveis ideias a serem trabalhadas. Uma vez escolhidas, explicitamos as formas de transformar essas ideias e experiências em tema, storyline, sinopse e
no roteiro propriamente dito. Iniciamos as divisões de grupo de trabalho e criamos as regras [Figura 13] para o exercício de realização cinematográfica.

Figura 12: estabelecimento de conceitos e técnicas para a escrita de roteiros
cinematográficos durante uma aula exposi�va no projeto MAWM. Fonte:

Renato Cirino.

Figura 13: divisão textual do roteiro literário e condições dos grupos para o
trabalho cole�vo. Fonte: Renato Cirino.

A etapa final consis�u na modelação de ideias abstratas em texto e, consequentemente, em imagem, um texto-imagem. Para trazer exemplos que pudessem fazer
com que eles visualizassem essa relação e criar coerência tanto em texto quanto em imagem, foi u�lizada a estratégia do Sistema CDS discu�do pelo professor José
Ribeiro (CIRINO, 2017b) no contexto de narra�vas cinematográficas.

O sistema consiste na sistema�zação de três ações voltadas para a criação de atos, planos e discursos. A sigla CDS é oriunda das ar�culações entre Contextualizar,
Descrever e Sublinhar e pode ser u�lizada para a criação de texto, som e imagem. Metáforas e exemplos do dia a dia cons�tuíram o repertório para que os estudantes
pudessem compreender e aplicar o conceito.

A ação de contextualizar é explicada a par�r do interesse em localizar o espectador e indicar onde se passa a história e quem está envolvido nela. Assim,
apresentamos os cenários e personagens e indicamos o que pode acontecer na história. Inicialmente pode ser concebida por imagens de planos abertos/gerais.

3

Uma descrição dos aspectos técnicos da fotografia para cinema, a saber planos abertos, gerais, médios, detalhados e fechados, está disponível na seção Saiba mais
dessa unidade.

A ação de descrever é o elemento do sistema CDS que conecta a contextualização com os momentos sublinhados. A par�r de planos médios, ou seja, mais
fechados que os planos de contextualização, pode ser usada para indicar elementos essenciais para a compreensão de eventos focais e explicar determinadas ações e/ou
comportamentos. Essas explicações geralmente conectam os trechos da história.

A ação de sublinhar é usada para detalhar e realçar elementos da narra�va. Ela pode resolver questões que surjam durante a contextualização e descrição. A
ênfase em determinados contextos é também uma forma de sustentar e indicar quais são os discursos presentes na narra�va. Os planos relacionados à ação de
sublinhar são os planos detalhados ou fechados.

O uso do sistema CDS para ar�cular a cria�vidade e imaginação na criação de roteiros bem como estruturá-los de forma que consigam traduzir o pensamento em
texto-imagem proporcionou o desenvolvimento de roteiros entre ficção e animação. Em sua grande maioria os roteiros não passaram de uma página, entretanto, todos
trouxeram as caracterís�cas básicas para coesão e coerência de uma narra�va.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/5/imagens/cap4/image11.png
file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/5/imagens/cap4/image12.jpg
file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/5/imagens/cap4/image13.jpg
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O roteiro do filme Chapeuzinho Vermelho (2017) [Figura 14], ganhador do prêmio de segundo lugar na I MAWM – Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim,
é o resultado do uso do sistema CDS. Os planos do filme se alternam entre localizar o espectador do local onde a ação acontece [na escola, na porta e no parque] e quem
está nela [alunos da escola] para descrever situações que conectam os planos [diálogo dos personagens] e finaliza em sublinhar os elementos prioritários na narra�va
[óculos moderno, detalhes dos personagens como o Lobo Mau e a Vovozinha].

Figura 14: trecho do roteiro do filme Chapeuzinho Vermelho par�cipante e
vencedor do 2º lugar de melhor filme na I Mostra Audiovisual do CPMG

Waldemar Mundim.

A par�r dos roteiros, os filmes foram executados e organizados na terceira e úl�ma etapa do projeto MAWM (CIRINO; SILVA, 2017). Essa fase consis�u na exibição
e avaliação dos filmes no bojo da realização cinematográfica escolar e que atendessem aos critérios de cria�vidade, relevância e coerência. Ao todo, par�ciparam da
MAWM 19 filmes de curta-metragem realizados por estudantes com temá�cas variadas, mas todas baseadas em histórias que envolvessem o co�diano ou suas
experiências pessoais.

O elemento chave no exercício de pensar o cinema no contexto escolar, imbricando arte e educação, é a tenta�va de “rever” os papéis estabelecidos entre
estudantes e professores. Não há como negar a relação de poderes entre esses sujeitos, contudo, ao reconhecer a autonomia dos alunos enquanto produtores de suas
próprias narra�vas, a noção do que é “arte” adquire novas perspec�vas. A referência de espaço-tempo que estrutura o conceito passa a ser percebida sob uma ó�ca
onde essas pessoas não só consomem – ou decoram –, mas são agentes na construção dos sen�dos e da história.

Saiba mais

A produção originada no contexto da Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim – MAWM pode ser integralmente acessada pela plataforma de vídeos
Youtube (h�p://bit.ly/listamawm). É per�nente lembrar que os filmes foram realizados com pouca estrutura e que só existem porque os estudantes não se
in�midaram com os parâmetros estabelecidos por produções do cenário hegemônico cinematográfico hollywoodiano, por exemplo.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná, por meio de sua Superintendência de Educação, produziu um material para professores da rede estadual de
ensino chamado Cinema na Escola (SANTOS, 2018), uma publicação didá�co-pedagógica sobre como u�lizar a teoria e a prá�ca cinematográfica em sala de aula. O
conteúdo é de linguagem acessível e os exercícios propostos são de fácil execução (a estrutura da escola deve ser considerada na aplicação das a�vidades).

O filme A Fome (2017a) foi pensado a par�r de uma experiência cole�va, em sala de aula, mais especificamente no contexto do recreio escolar onde o projeto
MAWM foi executado. O obje�vo com o filme foi materializar, na perspec�va audiovisual, o momento em que os estudantes vão se servir com merenda.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/5/imagens/cap4/image14.jpg
http://bit.ly/listamawm
https://www.youtube.com/watch?v=NCrTX7If1s0
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Proposta de a�vidade

Um dos exercícios mais complexos na realização cinematográfica é o de transformar ideias, pensamentos, vivências e experiências em texto. Esse é o primeiro
passo na organização de um futuro vídeo e possibilita o�mizar as condições para se fazer filmes. Dessa forma é possível pensar nas pessoas, nos cenários e nos
equipamentos que serão necessários para materializar em vídeo as histórias escritas conforme a�vidade da Unidade 1 – O que temos aprendido com o cinema?

Portanto, a a�vidade consiste em estruturar o texto já realizado na a�vidade da Unidade 1 em formato de roteiro com início, meio e fim.

O início é a introdução da história, onde se apresenta o contexto da narra�va junto com os personagens, cenários principais e o conflito do filme. Esse conflito
pode ser representado por uma pergunta e sua função é mover ou ins�gar os personagens, através dos cenários, a a�ngirem seus obje�vos. No filme Dark Night
(2017), realizado por estudantes dentro da experiência da MAWM, a pergunta condutora é o que é sonho ou realidade? Já no filme A fuga (2017) a pergunta consiste
em como eu posso fugir desse lugar?

4

Os filmes podem ser acessados pelos endereços eletrônicos disponibilizados nas referências bibliográficas e filmográficas desse texto.

A etapa intermediária do roteiro é quando a história é desenvolvida em consequência das ações indicadas no início do roteiro. É o momento em que os
personagens vivenciam suas escolhas e se encaminham para o desfecho da história. Em Dark Night, o personagem ao se deparar com figuras aterrorizantes no início
do filme, ele faz de tudo para escapar de sua casa assombrada. Em A fuga, o personagem (um carrinho de brinquedo) executa suas estratégias para,
coincidentemente, também escapar de sua casa (ou seria sua prisão?). Normalmente, quando essa etapa está para chegar ao fim, as ações caminham para seu
clímax, ou seja, para o momento em que o espectador é tensionado e pode ser surpreendido no desfecho do filme.

O fim é marcado pela resolução dos problemas e das ações realizadas pelos personagens do filme. É neste momento em que a pergunta es�pulada no início
da narra�va é respondida. Evidentemente, outras perguntas podem surgir nesse final, indicando que há uma con�nuidade a ser realizada.

Caso haja dúvidas, vocês podem recorrer ao material didá�co-pedagógico Cinema na Escola (SANTOS, 2018). O documento fornece condições para a produção
e compreensão dos aspectos formais e a estrutura de um roteiro cinematográfico (2018, p. 37). Entretanto, não é necessário que o roteiro siga um “formato padrão”
como reproduzido no roteiro do Chapeuzinho Vermelho [Figura 14] , basta que o texto evidencie os cenários, os personagens e suas ações e as três etapas da
narra�va (início, meio e fim).

Unidade 4: Cinema, educação, arte: desafios

Todos podem assumir o lugar de produtores de narra�vas, é o que temos defendido até aqui. No entanto, rememorando uma conversa com jovens protagonistas
da cena ar�s�ca, em Brasília, gostaríamos de ques�onar uma ideia recorrente sobre a natureza das aprendizagens construídas na escola. Na ocasião, um grupo de
meninas adolescentes discorreu sobre sua atuação à frente de uma banda de rock, com desdobramentos em trabalhos com grafite, produção de audiovisual, e
encontros com cole�vos para discu�r sobre a condição feminina no cenário cultural. Todas eram estudantes no ensino médio, e se preparavam para o acesso à
universidade. Quando perguntadas sobre como eram as aulas de artes na escola, foram unânimes em responder: era normal. Mas o que era ser normal para as aulas de
artes na educação escolar? Era corresponder à expecta�va geral, cumprindo o papel de informar sobre história da arte, de modo convencional. Indagadas, ainda, sobre a
possibilidade de compar�lharem, na escola, o trabalho que desenvolviam fora da escola, envolvendo as diversas linguagens ar�s�cas, consideraram que, da forma como
a escola estava organizada e funcionava no dia a dia, não havia essa possibilidade (MARTINS, 2008).

Para saber mais

O diálogo referido acima, e outras breves cenas, estão relatadas no texto in�tulado “Conflitos e acordos de cooperação nos trânsitos das visualidades na
educação escolar” (MARTINS, 2008), capítulo que integra a coletânea “Visualidade e educação” da coleção de livros Desenrêdos, e está disponível no link abaixo:
h�ps://culturavisual.fav.ufg.br/up/459/o/desenredos_3.pdf?1392204335

Consideramos importante ques�onar essa noção de normalidade, daquilo que, supõe-se, caiba nos projetos escolares, e de tudo quanto mais transborde desses
espaços, para serem experimentados, vivenciados, ou obstruídos, fora deles. Pensar que o cinema, o audiovisual, dentre quantos outros itens que integram de modo
efe�vo e fecundo os co�dianos de estudantes e educares possam ficar fora dos projetos educa�vos é alijar de tais projetos fontes de mo�vação, desafios que talvez
pudessem impulsionar de modo muito mais potente os processos de ensinar e aprender.

Ora, nas unidades 1 e 2, nós já pudemos verificar que o ato de contar histórias tem acompanhado as comunidades humanas, na cons�tuição de imaginários,
desde tempos imemoriais. E nos acompanha, também, na formação de nossas subje�vidades. Mais que isso, a possibilidade de contar histórias fazendo uso de imagens
animadas e sonorizadas propiciou a projeção desses imaginários. As histórias assim compar�lhadas acabam por se integrar às demais histórias vividas, relatadas, que
fazem parte das nossas próprias narra�vas de vida.

Assim sendo, quando pensamos na formação escolar formal, é urgente construirmos espaços nos quais as aprendizagens possam ser organizadas tendo essas
possibilidades em vista. Na unidade 3, �vemos a oportunidade de acompanhar um processo que teve em vista o desenvolvimento de um projeto escolar nessa direção.
No entanto, há muito ainda para aprendermos e, sobretudo, para conquistarmos nesse sen�do.

Uma breve incursão na busca de bibliografia sobre as relações entre cinema, arte e educação apontará uma considerável lista de textos e livros cujos conteúdos
discorrem sobre modos como podemos u�lizar o cinema no desenvolvimento das aprendizagens escolares. O verbo “u�lizar” é recorrentemente evocado, apontando
uma concepção da inserção do cinema como ferramenta, como instrumento a serviço de conteúdos específicos de outras áreas de conhecimento. Muitas dessas
publicações apontam �tulos de filmes que podem servir para ilustrar ou introduzir conteúdos de história, da literatura, de geografia, filosofia, ciências biológicas e até
mesmo as artes. As especificidades da linguagem �lmica, sua complexidade na ar�culação de narra�vas, seus elementos cons�tuidores são aspectos não abordados. Em
lugar disso, interessam as informações veiculadas por algumas narra�vas.

Quando os filmes não cumprem o papel de ilustrar determinados conteúdos, podem preencher vazios nas programações diárias das a�vidades escolares: na
ausência de um professor, uma professora, em algum evento esporádico, enquanto se aguarda para iniciar alguma a�vidade sistemá�ca. Nesses casos, as projeções
se esgotam em si mesmas, sem qualquer envolvimento com a narra�va, seja do ponto de vista formal, ou de seu conteúdo. “Ocupam” o tempo em sala de aula.

No entanto, toda a legislação vigente voltada para a organização da educação formal prevê o trabalho com as tecnologias de informação e comunicação, bem
como a inclusão das narra�vas audiovisuais nas dinâmicas curriculares, seja em abordagens transdisciplinares, seja em projetos específicos.

Um breve levantamento possibilitará constatar que contamos com outras diretrizes e legislações voltadas para as polí�cas públicas na educação, tanto em âmbito
nacional quanto estadual e muitas vezes municipal, nas quais se ressaltam a importância e a necessidade de serem incluídos nos projetos pedagógicos tópicos voltados
para as mídias audiovisuais, o cinema, as narra�vas contemporâneas que fazem uso dos aparatos tecnológicos.

https://www.youtube.com/watch?v=j-3C32yHOUM
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Y03lKnfas
https://culturavisual.fav.ufg.br/up/459/o/desenredos_3.pdf?1392204335
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Ao mesmo tempo, vários desafios se colocam para que esses pleitos sejam viabilizados. Comecemos por lembrar que, no mais das vezes, os aparatos tecnológicos
aparecem como fontes de ruídos nas dinâmicas regulares das a�vidades escolares. Por exemplo, o uso de aparatos móveis pelos e pelas estudantes, nas dependências
das escolas, é proibido por lei. A essa proibição podem se contrapuser projetos ins�tucionalizados que prevejam seu uso com finalidades de aprendizagens. Contudo, já
foi dito anteriormente, a maior parte dos professores e das professoras têm pouca familiaridade com o manejo dos aparatos tecnológicos e suas ferramentas, seus
programas. Assim, as potencialidades para a construção de aprendizagens acabam por não serem incluídas nos projetos pedagógicos.

Nessa direção, gostaríamos de propor duas linhas de reflexão e ação, pensando nessas relações entre cinema, experiência esté�ca, e educação.

Linha 1

Na primeira, temos a relação com os filmes a que podemos assis�r, suas narra�vas, seus aspectos formais, os modos como ar�culam suas histórias, os contextos
nos quais foram criados, e também onde são veiculados. O encontro com os filmes pode ser pensado em sua dimensão poé�ca tanto quanto os processos de criação.
Por essa razão, não podemos banalizar a inserção dos filmes no contexto escolar, sem compreender que o próprio ato de assis�r ao filme pode ser potencializado,
impregnado de sen�dos e sensações.

Filmes podem ser assis�dos em telas de televisores, de computadores e aparatos móveis. Podem ser projetados em telas brancas no fundo de salas escuras, mas
também em paredes de salas, de escolas, de edi�cios. Em lençóis estendidos em algum varal. Em quantas super�cies, interagindo com elas, com o meio, com a
audiência.

A despeito das dificuldades de gestão dos horários escolares com os tempos �lmicos, é possível planejar horários específicos de projeção, seja em sala de aula, ou
em cineclubes, em horários alterna�vos, cuja par�cipação conte com a comunidade na qual a escola está inserida, além de professores e estudantes. É importante que
se pense em espaços para conversas não dirigidas sobre os filmes. Que se façam debates, que se estabeleçam conexões entre as experiências vividas, e as narra�vas
�lmicas.

Linha 2

Contar histórias e assis�r a filmes regularmente propiciam a criação de repertórios que habilitam as pessoas a se aventurarem na produção de seus próprios
filmes. É importante que se abram espaços no sen�do da experimentação, de modo despretensioso e sem censura, para a realização de narra�vas �lmicas. Traçar
pequenos roteiros, planejar as cenas, imaginar os enquadramentos, gravar. Descobrir modos de editar as cenas gravadas, reunindo as cenas, as sequências, ar�culando
as referências sonoras, as músicas.

O desconhecimento dos procedimentos técnicos, dos protocolos oficiais que dão conta das produções �lmicas, não pode representar o impedimento para que se
realizem narra�vas audiovisuais. Podemos tomar como referência um número expressivo de pessoas que, sem formação na área, sem saber fazer filmes, decidem que
querem contar suas próprias histórias por meio das imagens animadas e sonorizadas, e o fazem, ao seu modo, estabelecendo espaços de interlocução com suas
comunidades e seus públicos.

O exercício com a linguagem, o processo de criação da narra�va, coloca o processo de produção �lmica no grande círculo dos trabalhos ar�s�cos, dos processos
de criação que supõem experiência poé�ca e esté�ca. Não podemos perder de vista que, ao propiciar experiências dessa natureza para estudantes da educação básica,
será possível assegurar a construção de aprendizagens por meio do exercício criador da linguagem �lmica, seja na possibilidade de assis�r a filmes, seja na ar�culação de
narra�vas audiovisuais. Não podemos perder de vista que a história que contamos por meio do filme não se desvincula do processo de criação.

Para saber mais

Sobre realizadores de cinema que produzem sem ter formação para tanto, operando com infraestrutura precária e orçamentos baixíssimos, no link abaixo
vocês podem ter acesso à masterclass in�tulada “Outros Fazedores de Cinema” (2017a), ministrada durante os Encontros de Cinema de Viana, organizados pela
Associação AO NORTE e pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, em 2017. h�p://lugardoreal.com/video/masterclass-com-alice-fa�ma-mar�ns-outros-
fazedores-de-cinema

Para saber mais

Desde os anos 1970, o CINEDUC (2019) é uma organização que vem oferecendo formação para educadores, oficinas para pessoas interessadas pelo cinema,
para estudantes da educação básica, dentre outros, para tratar da linguagem cinematográfica, dos aparelhos, das engenhocas óp�cas, dos princípios da imagem em
movimento. Às pessoas interessadas, segue abaixo o link de acesso à página oficial da organização: h�ps://www.cineduc.org.br/dicas_de_leitura.html

Proposta de a�vidade

Para fechar esta etapa de nossos trabalhos, solicitamos que vocês produzam a sua narra�va �lmica com duração entre 1 e 5 minutos. Para tanto, tomem como
referência as histórias relatadas na unidade 1, e depois retomadas na unidade 3. Em sua realização, busquem a colaboração de outras pessoas, compar�lhem com
elas as dúvidas, as soluções possíveis, as tomadas de decisão, os recursos técnicos.

Depois de finalizado o trabalho, além de disponibilizar na plataforma do curso, compar�lhem, também, o prazer de degustar os resultados com as pessoas
com quem vocês contaram durante os trabalhos, e com outras pessoas que não par�ciparam da produção. São perspec�vas dis�ntas, ambas importantes para
ajudar a perceber o que vocês produziram.

Aproveitem para conversar sobre ele, para ouvir o que sua audiência tem a dizer a respeito de sua percepção sobre o filme.

Sobretudo, divirtam-se durante os trabalhos, e na exibição!

http://lugardoreal.com/video/masterclass-com-alice-fatima-martins-outros-fazedores-de-cinema
https://www.cineduc.org.br/dicas_de_leitura.html
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Para saber mais

Seguem, abaixo, os links para alguns filmes, disponíveis online, realizados em condições precárias de produção, a par�r de inicia�vas colabora�vas. Talvez eles
possam servir de inspiração:

Afonso Brazza era um soldado do Corpo de Bombeiros, em Brasília. Apaixonado por cinema de ação, era também conhecido como o Rambo do Cerrado.
Realizava seus filmes com restos de película, e contava com a contribuição de pessoas que par�cipavam fazendo figuração ou pequenos papéis em suas histórias.

O sonho de Loreno (2005), de Alana Almondes h�ps://www.youtube.com/watch?v=dcXPjZUTB_o

Seu Manoel Loreno era servente de pedreiro em Mantenópolis, no interior do Espírito Santo. Apaixonado por cinema, foi inventado formas de produzir seus
próprios filmes, contando com a par�cipação de familiares, vizinhos, e moradores de sua pequena cidade. Alana Almondes conta parte de sua história no filme O
sonho de Loreno, que pode ser acessado por meio do link abaixo:

No eixo da morte (1997), de Afonso Brazza h�ps://www.youtube.com/watch?v=dcXPjZUTB_o

Josafá Duarte vive em Salgado dos Mendes, distrito de Forquilha, no Ceará. Faz cinema sem saber fazer, segundo suas próprias palavras (OLIVEIRA, 2015).
Encontrou, na realização de seus filmes, um espaço pro�cuo para exercer uma pedagogia social. Com eles, discute polí�ca e corrupção, educação ambiental, entre
outros temas relevantes, de modo lúdico, numa linguagem acessível, que envolve toda a comunidade.

Escapei fedendo (2017), de Josafá Duarte h�ps://www.youtube.com/watch?v=n5NrHlhhglM
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