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Linha 3: Culturas da imagem e processos de mediação 

 

Resumo: O ensino da Arte no contexto do ensino técnico requer especificidades que 
devem atender aos princípios e às demandas da Educação Profissional. Sendo assim, este 
artigo tem como intenção refletir sobre a inserção do ensino da Arte no ensino técnico, seu 
papel nas metodologias de aprendizagem que buscam a politecnia e como o estudo da 
Cultura Visual pode proporcionar o atendimento a estas demandas. Nesta perspectiva, 
tende a Arte a trabalhar como campo de discussão ampliado, como plataforma de 
pensamento e de sensibilização, entendendo a necessidade de uma educação estética 
que vise a ampliação dos campos perceptivos dos estudantes. Este artigo busca refletir 
sobre as possibilidades do ensino da Arte dentro do contexto do ensino técnico 
considerando as reflexões proporcionadas pelo estudo da Cultura Visual e as 
oportunidades por ela geradas para desenvolvimento da pedagogia STEAM. 
 
Palavras-chave: Ensino da Arte; Educação Profissional; Politecnia; Cultura Visual; 
STEAM. 
 
 
Abstract: Teaching  Arts in the context of technical education requires specificities that 
must meet the principles and demands of Professional Education. Thus, this article intends 
to reflect on the insertion of Art teaching in technical education, its role in the learning 
methodologies that seek the polythecnic and how the study of Visual Culture can provide 
the attendance to such demands. In this perspective, art tends to work as an expanded field 
of discussion, as a platform of thought and awareness, understanding the need for an 
aesthetic education aimed at expanding the perceptive fields. This article seeks to reflect 
on the possibilities of Art teaching within the context of technical education considering the 
pedagogical approach STEAM and Visual Culture. 
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Introdução 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituída no 

Brasil pela Lei 11.892/08, agregou diversas instituições, reformulando suas 

estruturas, consolidando e/ou definindo novas funções, finalidades e 

características. Dentre tais finalidades, a Lei dispõe em seu artigo 6º sobre a oferta 

de “educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional” e o 

desenvolvimento de tal educação “como processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais”, 

constituindo-se como “centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 

geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de 

espírito crítico, voltado à investigação empírica” (BRASIL, 2008). 

Por esta perspectiva, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - 

IF é muito forte o discurso de que os processos de ensino e de pesquisa devem 

priorizar a formação técnica, instrumental para o desempenho de determinadas 

profissões, bem como a inovação de procedimentos, de materiais e de recursos 

tecnológicos das mais variadas áreas de atuação. Importante ressaltar a 

preocupação de muitos docentes que atuam na educação profissional no que diz 

respeito à responsabilidade técnica, ou seja, a atenção dos professores ao 

compromisso e responsabilização do profissional, inclusive legalmente, de acordo 

com a formação e os princípios éticos da profissão, considerando a qualidade dos 

serviços prestados à sociedade, tendo em conta os danos e riscos que o exercício 

incauto da profissão pode causar. 

Por outro lado, a base teórica da atual Educação Profissional assenta-se em 

percursos de educação integral dos indivíduos, partindo de sua realidade concreta, 

o que é nomeada por Sousa Junior (1999) de formação educacional omnilateral, 

uma vez que, conforme o autor, é somente na sua atuação sobre o mundo que o 

ser humano se afirma, necessitando “atuar como um todo sobre o real, com todas 

as suas faculdades humanas, todo seu potencial e não como ser fragmentado, pois 



só assim, ele poderá encontrar-se objetivado como ser total diante de si mesmo”. 

(SOUSA JUNIOR, 1999, p. 109) 

Além disso, anteriormente ao governo atual de nosso país, um dos princípios que 

regiam a Educação Profissional era o da politecnia, pelo qual, segundo Kuenzer 

(2007), os componentes curriculares que compõem os cursos desenvolvidos nas 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

devem proporcionar: 

[...] a compreensão das relações sociais que dado processo de 
trabalho gera, em articulação com as relações sociais mais amplas, 
através de conteúdos histórico-críticos não tomados em si, mas à 
luz de processo de trabalho em questão; a aquisição dos princípios 
científicos subjacentes a cada forma tecnológica específica do 
processo de trabalho em discussão; a aquisição dos códigos e das 
formas de comunicação específicas de cada esfera produtiva; a 
discussão das formas de participação na vida social e política, a 
partir da participação no processo produtivo (KUENZER, 2007, p. 
140). 

 

Mesmo que não se tenha feito claro pela presente gestão do Ministério da 

Educação que tais princípios ainda devam ser observados ou não, a documentação 

que até o momento norteia as práticas nos IF, como Planos de Desenvolvimento 

Institucional, Projetos Político Institucional, Projetos Político Pedagógico e mesmo 

os Planos de Curso, tratam de uma educação humanista, integral e de 

desenvolvimento cidadão de seus estudantes, que possui como premissa o acesso 

crítico ao conhecimento produzido histórica e socialmente. 

No caso específico do Instituto Federal de Brasília - IFB, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI estabelece como valores a serem observados 

a “formação crítica, emancipatória e cidadã” e o “respeito à diversidade e à 

dignidade humana” (IFB, 2014). O Projeto Pedagógico Institucional – PPI da 

instituição prevê a presença da Arte, tanto ao descrevê-la, no âmbito do Ensino, 

como um dos “elementos imprescindíveis para o processo formativo”, com a 

seguinte configuração: “o mundo do trabalho e a compreensão dos aspectos 

econômico, social, ambiental, histórico, político e cultural das ciências, das 

tecnologias e das artes”. Trata também da Arte como linha temática a ser 

desenvolvida nas iniciativas da Extensão. 



Nos dez Campi que compõem o IFB, o ensino da Arte está presente, em sua 

maioria, nos cursos de Ensino Médio integrado à Educação Profissional. Raros são 

os casos de atuação em cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, bem 

como nas Licenciaturas (cursos de formação de professores). Em Brasília, no 

âmbito do Ensino Médio ainda há outra exigência a ser atendida: a do acesso à 

Universidade de Brasília, por meio do Programa de Avaliação Seriada, que possui 

objetos de conhecimento2 elaborados pela mesma, e que indica obras de Artes 

Visuais a serem estudadas, estabelecendo determinadas reflexões para cada uma 

das obras que, a princípio, seriam cobradas nas provas que selecionam os 

estudantes para ocuparem as vagas oferecidas pela universidade. 

Diante deste contexto de demandas e princípios da Educação Profissional 

oferecida pelo IFB, este artigo procura refletir sobre a inserção do ensino da arte, 

seu papel nas metodologias de aprendizagem que buscam a politecnia e como o 

estudo da cultura visual pode proporcionar o atendimento de tais demandas. 

Práticas pedagógicas 

Apesar das diretrizes e princípios apontados nos documentos que norteiam a 

prática educativa no IFB, a concretização da politecnia ainda é um desafio. Em 

muitos casos, o que se consegue são as práticas de projetos integradores que 

conciliam saberes de vários componentes curriculares, mas que não modificam as 

estruturas de tempo escolar, com aulas com duração de 50 minutos, estabelecidas 

em uma grade horária semestral. Os projetos integradores visam aproximar os 

aprendizes do mundo do trabalho a partir de sua área de formação. Portanto, giram 

em torno do conhecimento e de problemas específicos da profissão para qual estão 

a se preparar. Nesta perspectiva, busca-se trabalhar a Arte como campo de 

discussão ampliado, como “plataforma de pensamento” (CANCLINI apud MOMOLI; 

LOPONTE, 2018, p.223) e de sensibilização, entendendo a necessidade de uma 

educação estética3 que vise a ampliação dos campos perceptivos, bem como a 

construção autônoma e contextual de sentidos. 

                                                
2 Informações sobre o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília estão 
disponiveis no site <https://www.cebraspe.org.br/> 
3 “A educação estética, segundo Schiller, seria um processo de formação voltado para o apuramento 

da sensibilidade aliada à razão com o intuito de emancipar o sujeito. Em sua obra intitulada “Cartas 
sobre a Educação Estética do ser Humano” (1791-1793), o filósofo alemão declara uma cisão no 



A pesquisa da qual deriva este artigo centra-se nas alternativas de realização de 

práticas artístico-pedagógicas que contemplem a experiência e a educação 

estéticas. Um exemplo destas possibilidades pedagógicas foi realizado no curso 

técnico em edificações subsequente ao Ensino Médio, no componente curricular 

Arte e Construção Civil, com um público de idade heterogênea (20 a 50 anos), com 

perfis socioeconômicos em sua maioria da Classe D4. 

Neste componente curricular, os estudantes são instigados a desenvolver 

percepção crítica sobre a cidade, refletindo sobre as estesias por ela provocadas e 

de como esta conforma as relações humanas e as percepções sobre sociedade e 

indivíduos: a cidade como signo das relações humanas e os estudantes como 

potenciais criadores, uma vez que farão parte de seu sistema de construção. Faz 

sentido, portanto, perguntar junto com Miranda (2013, p. 18) “quais são as 

principais referências visuais e influências estéticas na conformação das 

identidades a partir dos entornos urbanos?”5. Neste processo, os alunos fazem 

atividades por meio das quais observam a configuração dos espaços urbanos em 

diferentes regiões do D.F. e de como cada uma dessas configurações provocam 

hábitos e comportamentos dos indivíduos e grupos sociais que ali habitam. Além 

disso, efetua-se por meio de atividades práticas a provocação sobre as sensações 

estésicas dos indivíduos nos espaços ocupados por eles (espaços de trabalho, 

moradia e lazer) e como criar espaços edificados que causem boas experiências. 

Nesta proposição, são apresentadas obras de alguns artistas como Friedensreich 

Hundertwasser (1928-2000), Cícero Dias (1907-2003), Alfredo Volpi (1896-1988), 

Eduardo Srur (1974- atual), os criadores do Desvio Coletivo (2011- atual), entre 

outros, articulando-as com notícias e saberes cotidianos sobre ocorrências atuais 

e pertencentes à memória dos estudantes.  

                                                
ser humano entre a razão e o sensível, por esse pensamento, uma instância se oporia à outra. 
Percebida esta separação entre os polos que abarcam o universo do sensível e do racional, a 
educação estética seria uma possibilidade de emancipação do indivíduo através da unificação 
destes polos.” (TERRAZA, FRAZÃO e RAMOS, 2017, p. 1) 
4 Segundo IBGE, a classe social D corresponde aos indivíduos que recebem de 2 a 4 salários 
mínimos, atualmente de R$1.874,01 a R$3.748,00. 
5 Tradução livre 



 

Figura 1: Atividade em saída de campo. Fonte: acervo próprio. 2016. 

 

Ainda, partilhando do pensamento de Miranda (2013, p. 22), nesta proposição 

pedagógica a intenção é “compreender e atuar sobre os entornos urbanos também 

como expressão pedagógica de formação cidadã”. 

No II Seminário Internacional de Investigação em Arte e Cultura Visual, realizado 

em Goiânia, em 2018, nosso grupo foi ainda mais instigado sobre os modos de 

efetivar experiências estéticas a partir da fala de Sebastián Alonso Bessonart, sobre 

o projeto AMORIR6, em que se realizaram proposições estético-artísticas coletivas, 

com a participação de públicos. 

A iniciativa a partir dessa provocação se deu no IFB - campus São Sebastião. Tal 

região administrativa foi bastante degradada ambientalmente em razão da 

existência de olarias que para alimentar a produção em alta escala de tijolos para 

a construção de Brasília desmatava para uso da lenha nos fornos e retirava argila 

da beira de rios. A região tem como localização geográfica um vale, que poderia 

ser bastante aprazível, não fosse o desmatamento ocorrido. O campus desenvolve 

                                                
6 “Amorir. Un lugar de prácticas artísticas, estéticas y políticas (2007-2008). Fue un proyecto auto 
gestionado que propuso como tópicos de trabajo la utilización conciente e inconciente del tiempo (5 
horas de duración por cada actividad); el desarrollo procesual y de negociación de la creación 
artística con los participantes; la construcción de los públicos para las presentaciones; y el trabajo 
colectivo con los participantes de AMORIR. ” Acesso em 23 mai 2019. Disponível em 
http://sebastianalonso.com/site/espanol-amorir/ 



um trabalho que busca conscientizar e fazer o grupo social agir para mudança deste 

quadro, que conforma também a identidade cultural do local7. 

Para além deste trabalho, os alunos manifestaram em Artes Visuais o desconforto 

proporcionado pelo ambiente da sala de aula fechada, sem janelas a altura da 

visão, assemelhando-se a prisões. Tal manifestação suscitou o questionamento 

sobre a adequação dos espaços de aprendizagem e da possibilidade de construir 

um espaço mais afeto aos estudantes. 

Considerando experiências e reflexões por parte da docente e dos alunos, bem 

como a vivência de atividades pedagógicas no espaço fora de sala de aula 

(embaixo das árvores, no próprio campus), estabeleceu-se a realização de um 

projeto que unisse duas turmas: a do componente curricular Sustentabilidade, do 

curso de formação inicial e continuada de viveiricultoras, que atende mulheres 

adultas em situação de vulnerabilidade social, e da componente optativa em Artes 

Visuais dos cursos técnicos em Secretariado Escolar e em Administração 

integrados ao Ensino Médio. A sensibilização dos participantes ocorreu a partir de 

questionamentos como 1) que espaço é este ao qual estamos submetidos todos os 

dias?; 2) que produções de sentido se desenvolvem neste espaço?; 3) como se 

pode construir um espaço que alude à liberdade de pensamentos e de corpos? e 

4) pode a escola tornar-se um agente provocador das percepções sobre a influência 

do meio ambiente (natureza) em cada indivíduo? 

A prática está sendo realizada coadunando as questões levantadas em sala e o 

trabalho que já vem sendo feito no campus no que diz respeito ao ambiente e 

identidade social. O intuito é construir um espaço educativo que seja aberto ao 

ambiente, portanto externo aos prédios, e que acolha diferentes turmas em 

momentos escolares nos mais variados componentes curriculares (não só Artes 

Visuais). O objetivo não é simplesmente construí-lo, mas implicar a ação de sujeitos 

na percepção das relações com os espaços edificados e a natureza, suas funções, 

seus desvios, suas significações. Nesta construção, que é lenta, pois começa da 

escolha do espaço e da adequação do local (trabalho de poda, retirada de plantas 

mortas, composição de mudas, planejamento e construção de mobiliário a partir de 

                                                
7 Muitos dos moradores chamam o vale de buraco, lugar árido, fundo do poço, que remete à uma 

situação física e social negativa.  



resíduos etc.), algumas proposições vão surgindo, como o trabalho autoral e 

artístico dos alunos nas mesas que serão utilizadas. Ou seja, o processo de criação 

é semelhante ao do artista que se “aventura no campo do desconhecido, sacode 

os paradigmas focilizados e jogam com especulações e conexões consideradas 

“ilegais” no campo do conhecimento disciplinar (CAMNITZER apud GONÇALVES, 

2014, p. 216). Entende-se, portanto, como Camnitzer que é  

[...] preciso ver a arte como educação e a educação como arte. Ou 
seja, a arte contendo em si um forte capital pedagógico e a 
educação entendida como potência poética e crítica. Ao entender a 
arte como ferramenta e não como disciplina, podemos dizer que ela 
atravessa os processos de educação em todos os seus 
movimentos. (GONÇALVES, 2010, p. 20) 

 

O projeto está em execução e, no momento, respeita o tempo oriundo das variações 

climáticas de Brasília: as mudas estão prontas para serem plantadas, mas como se 

iniciou o período de seca, o trabalho agora foca-se na construção de mobiliário, 

enquanto a chuva não vem para possibilitar o desenvolvimento das plantas 

escolhidas. 

 

Figura 2: Etapas de construção do espaço educativo. Fonte: acervo próprio. 2019 

 

 



É relevante também dizer que a turma do Ensino Médio é formada por apenas 15 

alunos, e que, atualmente, este é o componente curricular optativo com maior 

número de candidatos por vaga, de onde se conclui que os corpos estacionados no 

ambiente escolar pedem por ação e criatividade.  

 

O STEAM como possibilidade pedagógica integradora e possibilidade do 

ensino da Arte. 

No IFB ainda é incipiente o uso de metodologias que se centram na concretização 

do princípio da politecnia, embora exista a prática de desenvolvimento de projetos 

integradores, conforme descrito anteriormente neste artigo. Em alguns campi, em 

iniciativas pontuais, pode-se verificar o uso da pedagogia PBL (Problem Based 

Learning, ou em língua portuguesa, Aprendizagem Baseada em Problemas) na 

efetivação de alguns componentes curriculares da área de formação técnica e 

profissional.  

Em 2018, durante a realização do World Congress of World Federation of Colleges 

and Polytechnics (WFCP)8, realizado em Melbourne, Austrália, sob a legenda 

“Preparing for the Skills Future Now”, discutiu-se sobre a aplicação da pedagogia 

STEM9 (Science, Technology, Engineering and Mathematics) na educação básica 

integrada ao Ensino Técnico, bem como nos cursos de formação profissional 

posteriores à Educação Básica, uma vez que o objetivo de criação dos Institutos 

Federais assenta-se “na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas” (BRASIL, 2008). Essa 

pedagogia fundamenta-se no estudo aplicado de tais saberes, o que supostamente 

promoveria nos estudantes uma maior aproximação do conhecimento científico, 

gerando mais pesquisas e inovações. Porém, após uma geração da aplicação do 

STEM percebeu-se que a ausência de conhecimentos da área de humanidades 

pode ter gerado profissionais sem empatia e com poucas percepções para as 

questões e problemas atuais. Assim, para promover e aguçar o desenvolvimento 

do senso crítico-estético, da percepção sensível, da criatividade e do alcance 

                                                
8 Disponível em: <https://wfcp2018.com.au/awards-for-excellence/>. 
9 Crafty ways to encourage brain power 



cultural do sujeito, melhor capacitando-o para atuar, de modo assertivo e dinâmico, 

em meio à sociedade, incluiu-se em tal pedagogia os saberes da Arte, em um 

campo ampliado, considerando as ciências humanas como filosofia, história e 

sociologia. Gera-se, portanto, nova sigla: STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics)10. 

Como resultado das discussões efetivadas no congresso WFCP, de 2018, o reitor 

do IFB provocou os professores de Arte (em todas as manifestações) a pensarem 

o papel da Arte, observando os princípios já explicitados nas diretrizes de ensino 

dos documentos oficiais, com a finalidade de avaliar a adoção da pedagogia 

STEAM nos cursos técnicos e tecnológicos oferecidos na instituição. 

Luis Camnitzer, em sua conferência “De que revolução em Arte/Educação estamos 

precisando?” proferida no “Congresso de Ensino/Aprendizagem das Artes na 

América Latina: colonialismo e questões de gênero”11, afirmou que a pedagogia 

STEM, mesmo acrescida das Artes, pouco se desenvolve dentro do propósito de 

uma educação emancipatória, descolonizadora e libertadora. Para o autor, a 

pedagogia STEM (e mesmo a STEAM) deve ser questionada pelo tipo de educação 

que é e pelo que representa, uma “educación más común, mercantil, que trata de 

satisfacer las demandas laborales administradas por el poder, y también la 

competitividad entre las naciones-estado y entre las corporaciones que luchan para 

ubicarse en ese poder.” (CAMNITZER, 2016, p. 1) Uma educação na qual a 

“tendencia generalizada, no importa en que lugar o que economía, es la de 

favorecer a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas” ((CAMNITZER, 

2016, p. 5). 

Camnitzer expõe que os envolvidos no processo de aprendizagem devem 

conscientizar-se das estratégias de poder construídas e replicadas pelas 

metodologias adotadas e pelos graus de importância que assumem determinados 

                                                
10 “O objetivo da STEAM education é entender a aprendizagem contextualmente; não só em termos 
de ter uma estrutura que ilustra onde os assuntos se sobrepõem, mas também em fornecer uma 
aprendizagem viva e adaptável estrutura para o desenvolvimento global pessoal e imprevisível em 
constante mudança. Embora nesta pedagogia a Ciência e Tecnologia sejam entendidas como a 
base do mundo atual, propõe-se um currículo contextual em que os conteúdos sejam coordenados 
para apoiar uns aos outros sob uma estrutura educacional em que a ciência, a tecnologia, a 
engenharia, a matemática e o amplo espectro das artes se relacionam umas com as outras. Este 
quadro não inclui apenas a arte da estética e design, mas também as divisões das artes liberais, 
linguísticas, musicais, físicas e manuais. ” (STEAMEDU, 2015, p. 1) 
11 Congresso ocorrido de 23 a 25 de abril, no SESC Vila Mariana, São Paulo.  



conteúdos, inclusive os da Arte. Pontua que o processo de aprendizagem deve ser 

pensado e realizado como um ato criativo, em que os indivíduos assumem o campo 

da ignorância e nele buscam construir práticas e reflexões que resultem em 

construção de conhecimento, assim como o artista em seu processo de criação. 

Hoff (2011) assim explica o processo pontuado por Camnitzer ao se referir ao 

projeto educativo elaborado por ele para a 7ª Bienal do Mercosul: 

[...] mais do que oferecer ferramentas à comunidade, [...] trabalhar 
em parceria com esta, intercambiando saberes e maneiras de fazer, 
trabalhando em total situação de colaboração. Em outras palavras, 
trocando ignorâncias e usando a arte como um meio para resolver 
problemas. (HOFF, 2011, p. 118) 
 

Entretanto, cabe ressaltar que um dos princípios da Educação Profissional, a 

politecnia, visa exatamente, como expõe Kuenzer (2007, p. 140), “a discussão das 

formas de participação na vida social e política, a partir da participação no processo 

produtivo”. Portanto, não se exclui da pedagogia STEAM em sua aplicação na 

Educação Profissional o entendimento das lógicas de poder, do consumo e do 

agenciamento de desejos individuais e coletivos. 

Investigando possibilidades 

Na busca por definir o papel do ensino da Arte dentro da pedagogia STEAM e de 

como tal pedagogia poderia favorecer o desenvolvimento da educação integral e 

da politecnia, o grupo investigou ações educacionais, não só em espaços 

escolares, que pudessem contribuir na criação de uma proposição a ser adotada 

no IFB. 

Um exemplo de instituição não-escolar que promove ações educacionais de cunho 

transversal em diferentes áreas do conhecimento é a National Gallery of Art (NGA) 

um museu de arte bastante significativo na cidade de Washington, DC, nos Estados 

Unidos. Dentre as muitas propostas educativas do museu, pode-se perceber um 

interesse em repensar as 'imiscíveis' fronteiras entre diferentes áreas do 

conhecimento, tais como as áreas exatas e as humanas12. O museu tem uma vasta 

programação que exemplifica este ponto, tal como o workshop intitulado "The art of 

                                                
12 Muitas das atividades educativas oferecidas pelo museu têm como fundamento princípios do 

programa "Artful Thinking", desenvolvida pelo 'Project Zero' de Harvard Graduate School of 
Education. Para maiores informações sobre as pesquisas desenvolvidas pelo Project Zero da 
Universidade de Harvard, vide http://www.pz.harvard.edu/ 



care" voltado exclusivamente para profissionais da área da saúde, como médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, administradores hospitalares etc. Este workshop 

conta com a duração de quatro encontros de duas horas cada, sendo um encontro 

por semana. Através de cuidadoso exame e posterior discussão e análise das obras 

de arte vistas na National Gallery of Art, profissionais da área da saúde aprimoraram 

habilidades que se apoiam na literacia visual, na comunicação e na empatia. 

Trabalhando em pequenos grupos dentro das galerias, os participantes se engajam 

em exercícios que exploram as nuances e as profundidades das obras de arte. 

Um dos exercícios propostos é organizado da seguinte maneira: os 

médicos/enfermeiros/administradores hospitalares se dividem em duplas e cada 

par se senta perante uma obra de arte. Com as cadeiras lado a lado, um 

participante ficará de frente para a obra enquanto o outro ficará de costas, sem 

poder ver a tela ou escultura. O que ficará de costas receberá papel e lápis e deve 

desenhar o que for narrado por aquele que vê a obra, preferencialmente sem 

perguntar ou interromper a fala do participante que narra. Depois de 

aproximadamente 05 minutos, as duplas trocam de funções, desta vez já 

trabalhando a partir de outra obra dentro da galeria. Depois que os participantes 

experimentaram estar nas duas funções (uma de descrever e a outra de desenhar 

o que foi relatado), é dado um bom tempo para que a dupla possa comentar sobre 

a experiência: o que foi mais fácil ou difícil, os motivos das facilidades ou 

dificuldades, a organização do pensamento na comunicação, as diferenças e 

semelhanças nas formas de narrar o observado, dentre outros. O foco desta prática 

obviamente não se dá nas habilidades técnicas do desenho feito, mas na troca 

entre os pares sobre suas percepções, estranhamentos, observações e habilidades 

descritivas durante a atividade proposta. Os participantes também refletem sobre 

como podem aplicar essas habilidades em seu trabalho diário para ampliar o olhar, 

tornando-o mais perspicaz, seja no diagnóstico clínico, seja na percepção dos 

sintomas, na comunicação com o paciente ou no trabalho em equipe. As atividades 

propostas nas galerias, enfatizam a acuidade do olhar observador, seja na 



observação/descrição da obra, seja nas habilidades comunicacionais e empáticas 

dos profissionais.13  

Outra forte possibilidade a se considerar são as oportunidades que os estudos da 

cultura visual e suas práticas artístico-educativas oferecem para pensar o indivíduo 

e suas relações na atualidade, incluindo o campo produtivo do mundo do trabalho 

e as relações de poder subjacentes a este, dos quais derivam também a 

prevalência e a categorização de conteúdos e saberes que compõem os currículos 

escolares, seguindo o que expõe Mirzoeff (2003): 

[...] la cultura visual realizaria aquellos momentos en los que lo 
visual se pone en entredicho, se debate y se transforma como un 
lugar siempre desafiante de interacción social y definición en 
términos de clase, género e identidade sexual y racial. (MIRZOEFF, 
2003, p. 21) 
 

Considerando tal pensamento, o estudo da cultura visual pode viabilizar o 

desenvolvimento de atividades artístico-pedagógicas centradas na reflexão sobre 

a produção de fluxos de visualidades que atravessam os indivíduos, impregnando-

os na formação de identidades individuais e coletivas e norteando suas ações na 

vida cotidiana e no mundo da produção. 

O que aqui nomeia-se como atividades artístico-pedagógicas diz respeito não 

somente às discussões geradas pelos diversos conteúdos abordados, mas também 

implicam o movimento de criação, seja de imagens, de movimentos/gestualidade 

e/ou do espaço em que se ocupa, conforme as práticas de ensino anteriormente 

abordadas neste trabalho. 

Por essa perspectiva, faz-se notar a valorização da experiência e da autoria em 

contraste com as práticas pedagógicas que se estruturam a partir da transmissão 

vertical de conhecimentos. “A experiência é o resultado, o sinal e a recompensa da 

interação entre o organismo e o meio que, quando plenamente realizada, é uma 

transformação da interação em participação e comunicação” (Dewey, 2010, pp. 88-

89). Por isso, advoga-se que é por esse viés que se pode realizar uma proposição 

pedagógica que respalde os indivíduos nela envolvidos no que tange à percepção 

de si, bem como dos processos de formação de subjetividade na 

                                                
13 Para mais detalhamentos de atividades sobre profissionais da saúde e os museus, consultar 

https://hms.harvard.edu/magazine/art-medicine/museum-studies 



contemporaneidade, os quais possuem grande influxo da instância estética. Uma 

experiência que envolva os estudantes e que promova a fruição e análise de seu 

cotidiano, de como sua sensibilidade é mobilizada dentro dos discursos imagéticos 

criados e difundidos por meios técnicos e informatizados, reverberados pelos 

próprios corpos e ações dos indivíduos.  

A pedagogia STEAM se apresenta como um bom recurso nas formações técnicas 

e tecnológicas, pela oportunidade de concretização da aprendizagem a partir de 

resolução de problemas cotidianos pelo engendramento das ciências ‘duras’ com a 

realidade. Desta forma, a contribuição da Arte em tal pedagogia pelo estudo da 

cultura visual, observando os objetivos e princípios gerais e específicos14 de cada 

um dos cursos e dos conteúdos a serem contemplados, pode provocar as reflexões 

ativas por meio de experiências estéticas. Tais experiências devem conduzir ao 

entendimento das interações “entre el espectador e lo que myra o observa, que 

puede definirse como acontecimiento visual” (Mirzoeff, 2003, p. 34) e que implicam 

na construção de subjetividades individuais e a decorrente forma dos indivíduos a 

agirem no mundo, incluindo no mundo produtivo.  

Em tal processo, seguimos o que nos aponta Camnitzer quando diz que ao realizar 

proposições diferentes, “apenas podemos aspirar a criar um modelo que vá 

fertilizando lentamente o terreno para que, muitas gerações depois, se cumpra com 

uma revisão profunda da função social da arte. ” (Camnitzer apud Alzugaray, 2017). 

É com esse objetivo que nos acercamos de uma pedagogia - a STEAM - que de 

início parece ser tão contrária aos princípios requeridos atualmente na educação 

por sua ligação com os sistemas de poder da produção e do consumo, propondo 

uma transformação endógena de tal proposta pelo que se acredita ser um viés de 

construção sensível e crítico proporcionado pelo estudo da Cultura Visual. 
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