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 Acercar-se   

As grandes transformações nos modos de vida contemporâneos solicitam 

experimentações rigorosas e consistentes com a percepção e os modos de saber da 

atualidade. A velocidade dessas transformações nos solicitam a produção de novas 

referências conceituais, estéticas e políticas para as ciências da educação. Os campos da 

filosofia e da arte oferecem ao campo da educação modos de problematizar e refletir 

sobre este conjunto complexo de mudanças. Os chamados filósofos da diferença -entre 

eles, Deleuze e Guattari, e Foucault- oferecem material reflexivo para a produção de um 

saber formador que contemple a dissolução das fronteiras epistemológicas estabelecidas 

na Modernidade. E a produção artística atual faz perguntas fortes à política que constitui 

o saber educativo na atualidade, a través de suas hibridações com a tecnociência (ensino 

à distância), com a biotecnologia (investigações sobre e com o corpo e a genética), com 

a cultura e a economia (projetos artísticos para resgate de populações de risco), etc.  

Mas, por que esse interesse pela contemporaneidade e suas implicações nos processos 

de formação do sensível e do conhecimento atuais? Qual a relevância de se relacionar, 

numa pesquisa sobre formação docente, campos do conhecimento tão distintos em seus 

fundamentos, como podem ser a as ciências da educação, a arte contemporânea e as 

filosofias da diferença? Como essas relações podem contribuir para a formação de 

professores de arte na atualidade? E mais: há relações entre as transformações atuais nos 

modos de vida (modos de subjetivação) e de saber (modos da produção de saber) com 

as formas como nos formamos professores de arte (processos de formação)? Como se 

relacionam as formas de ser professor de arte e as formas de ser sensível (estética) ao 

que nos acontece dentro e fora da escola, com as formas como nos posicionamos 

(política) diante dessa questão, individual e coletivamente? Ou, ainda: as experiências 

estéticas com propostas de arte contemporânea, presenciais ou virtuais, podem ativar 

processos de formação de professores de arte? Como? Acontece algo singular nessa 

formação se as experiências estéticas envolverem diretamente o corpo dos professores? 

Que diferença pode haver nesse processo se a formação se der em grupo?   



 
 

As questões que proponho acima esboçam o campo problemático que tenho constituído 

como uma professora-pesquisadora que, antes de mais nada, trata de ser contemporânea 

ao seu próprio tempo, de estar atenta ao seu próprio tempo, aos seus movimentos e 

composições existenciais, políticas, estéticas, epistemológicas, tecnológicas e 

formativas. Ou seja: trata-se da configuração de um campo problemático por uma 

professora de arte atuante em vários níveis de ensino e atenta à necessidade de uma 

formação em arte que se atualize em relação ao contemporâneo, assim como a quase 

inexistência da arte atual e das questões que ela promove na escola; por uma professora 

de pós-graduação atenta aos modos como estes cursos têm se proposto a ir mais além de 

um conhecimento compartimentado e disciplinar; por uma pesquisadora dos processos 

de formação em educação atenta, não só às formas como se realiza pesquisa sobre esses 

processos na atualidade, mas, a sua efetividade, no que toca a real inovação a que se 

propõe parte significativa delas; por alguém que -para além de uma estudiosa da arte 

contemporânea, especialmente das artes visuais, mas também da dança- vive a arte e se 

alimenta de experiências estéticas; e por alguém que, apesar de não ser filósofa, 

encontrou no rigor do pensamento filosófico, um importante problematizador e meio de 

dar consistência a experiências estéticas e de formação docente.   

Essa atenção aos modos de produção do sensível e do saber na atualidade tem feito com 

que eu tente entender os modos como, cada vez mais, os campos do saber se articulam 

para produzir um conhecimento que vai mais além das suas fronteiras disciplinares. 

Essas novas articulações têm promovido deslocamentos nas formas específicas e 

métodos de produção de saber desses campos. O que tais deslocamentos parecem 

promover são desfamiliarizações nas formas estabelecidas de situar-nos em relação ao 

que sabemos e pensamos sobre um objeto de estudo, também no campo da educação. E 

essas desnaturalizações dos procedimentos instituídos na produção de conhecimento 

exigem capacidade de invenção para evidenciar e enfrentar os novos problemas 

surgidos na formação de professores, que exige, como nunca, continuidade. Neste 

movimento situo minha prática como professora e pesquisadora, há vários anos.  

As filosofias da diferença, especialmente o pensamento de Deleuze e Guattari e 

Foucault, têm me oferecido um importante conjunto de conceitos em sintonia com os 

movimentos da contemporaneidade, conceitos não hierárquicos e relacionais, para 

transitar entre os campos da arte, da educação e da filosofia. Em O que é a filosofia? 



 
 

Deleuze e Guattari afirmam que arte, ciência e filosofia ‘pensam’, cada um a sua 

maneira, que os três campos produzem pensamento na medida em que são capazes de 

criar. Essa idéia me permite colocar, lado a lado, os três campos do saber como 

possíveis promotores de um processo de formação continuada com professores de arte 

que se realiza, no sentido de Foucault, como invenção de si em prática1. Quer dizer, 

como prática de pesquisa para um saber que constitui sujeito e objeto ao mesmo tempo, 

e que favorece e investiga a formação desse saber mediante experiências estéticas como 

material sensível-reflexivo. Permite, também, que se indague, amplamente, tanto na 

pesquisa como neste texto: pode o conhecimento ser algo produzido no encontro entre 

esses campos, como desnaturalização do que os professores de arte em questão estão 

acostumados a perceber (sensível) e entender (inteligível) sobre si mesmos, sobre sua 

própria prática docente no mundo da educação, com o outro?  

Em “Rizoma” Deleuze e Guattari afirmam que um conceito não vive no mundo abstrato 

das Idéias, mas serve para ser encarnado, para ser incorporado, para ser praticado2. Essa 

idéia me permite perguntar aqui: como favorecer a invenção de novos modos de ser 

sensível e conhecer o real e a si mesmo nos processos de formação continuada de 

professores de arte? Como favorecer uma sensibilidade do pensamento ‘para e com’ 

estes professores capaz de posicionar-se (resistir, aliar-se) diante dos deslocamentos 

promovidos no universo de sala de aula e da reconfiguração dos processos de ensinar e 

aprender na atualidade? Como favorecer uma política do sensível3 nos processos de 

formação docente em arte que produza um conhecimento de si e do mundo escolar 

como invenção? 

O presente texto expressa uma posição política e epistemológica, assim como alguns 

efeitos de sentido de uma prática de pesquisa e extensão em desenvolvimento. A 

pesquisa da qual deriva este texto intitula-se “Políticas do sensível no corpo docente. 

Arte, filosofia e formação na contemporaneidade”. Ela se alia ao imperativo de 

investigar as transformações globais nos processos de formação do saber e da 

                                                 
1 Ver Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. Madrid: Fondos de cultura, 1974 e O dossier: últimas 
entrevistas. Rio de Janeiro: Taurus, 1984 
2 Deleuze, Gilles e Guattari, Félix. Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 2000 
3 A idéia de uma política do sensível que cunhei, entende a sensibilidade para além de uma acepção 
romântica, entende-a como um modo de relação, percepção e produção do real que se constitui a partir de 
uma rede de forças políticas, estéticas, tecnológicas, econômicas, sociais, etc. O problema de uma política 
do sensível é o problema da produção de um modo de vida e de um saber com a vida estético, capaz de 
produzir um corpo em constante formação ética com os acontecimentos que lhe sucedem e os hábitos que 
se instalam. 



 
 

subjetividade contemporânea, situando-se localmente: buscando entender e atender às 

indagações e demandas em um processo de formação continuada de professores de arte 

da rede municipal pública de ensino da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E se 

propõe a fazê-lo, buscando promover uma atitude investigativa e autoformadora com 

estes professores, com respeito a sua própria prática docente. 

Mais objetivamente, o projeto de pesquisa se originou da solicitação que me foi feita 

pela Coordenação da Área de Arte na Secretaria Municipal de Educação de Pelotas, RS, 

para contribuir com a formação continuada dos professores de arte da rede, no segundo 

semestre de 2008. Do convite para uma fala aos professores se derivou um projeto de 

pesquisa e extensão, que visava, ao mesmo tempo, oferecer formação continuada a estes 

professores, bem como atuar sobre sua percepção e referências estéticas. Constituímos 

um grupo multidisciplinar de pesquisadores e alunos de pós-graduação ainda em 2008, 

para este trabalho, que ofereceu oficinas de abril a outubro de 2009, com encontros 

semanais. As oficinas eram realizadas pelos dois grupos: dos pesquisadores-

proponentes (onze pessoas) e dos -segundo nossa proposta- pesquisadores-convidados 

(começamos com 54 professores). Nelas, realizamos algumas das proposições de Lygia 

Clark, trabalhamos com teatro de sombras, vídeos (programa movie maker), cinema, 

com textos de artistas, professores de arte e filósofos, com a obra NBP de Ricardo 

Basbaum. Registramos amplamente o trabalho em fotos e vídeo e nos dedicamos à 

escritura. Porém, nosso objetivo não era apenas oferecer, professoralmente, conteúdos e 

informações sobre arte contemporânea, ou como manuseá-la em sala de aula. Somos 

muito mais pretensiosos: quisemos favorecer experiências estéticas no encontro corpo a 

corpo do grupo com obras, proposições e textos.  

 

Apostar 

Enunciei a idéia de uma política do sensível em minha tese de doutoramento, mas foi na 

pesquisa “Formação movente: saber e subjetivação na contemporaneidade” que a 

desenvolvi. Para propô-la, utilizei-me da vasta e complexa discussão no pensamento 

deleuziano sobre a experiência estética aliada à concretude das experiências estéticas 

que investiguei nas artes visuais e na dança contemporâneas. Através dessas 

experiências e do seu estudo, cheguei até a importância de se discutir e atuar sobre a 



 
 

formação da percepção (que invoca uma sensibilidade), pois é a partir do que somos 

capazes ou não de perceber, que produzimos conhecimento sobre nós mesmos e sobre o 

real. A questão da percepção me levou até o problema da formação e redesenho do 

corpo na atualidade. Por isso, uma das questões que movem este projeto de pesquisa é: 

o que implica para os processos de formação de professores de arte uma relação direta 

com obras e propostas de arte contemporânea? Se sucedem, quais seriam os diferenciais 

de qualidade ou graus de intensidade, na percepção desses professores quando seu corpo 

está implicado em experiências estéticas com propostas de arte contemporânea? Como 

levar essas diferenças ou graus de alteração da percepção pela experiência estética até a 

formação reflexiva com sua prática docente?  

Não há dúvidas de que se trata de um conjunto de perguntas com um alto grau de 

complexidade, com um forte teor filosófico, e com uma grande amplitude investigativa. 

Precisamente, o que lhe confere um enorme potencial pedagógico, estético, político, 

existencial e reflexivo para os processos de formação docente em arte da rede pública de 

ensino. Entendo e tenho trabalhado a idéia de formação a partir de discursos que 

problematizam a subjetividade na Modernidade, como os de Foucault e Deleuze e 

Guattari na filosofia, que Jorge Larrosa, brilhantemente, levou até o campo da educação, 

enlaçando-a com a literatura e as artes visuais4. A repercussão da discussão que faz 

Larrosa no campo da educação abriu muitos caminhos teóricos e tem tido ampla 

repercussão internacional e nacional em programas de pós-graduação e nas pesquisas 

que eles desenvolvem. Tenho tratado de levar essa problematização até a formação 

estética, quer dizer, até os processos de formação que se constituem através de 

experiências estéticas na atualidade, contemplando suas dimensões ética e política. A 

pesquisa a qual se refere este texto se propõe aprofundar essa problematização através 

da prática com a formação continuada de um grupo de professores de arte da rede 

municipal pública da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. 

Sabemos que a prática pedagógica dos professores de arte, especialmente nas redes 

públicas de ensino, está bastante aquém do que desejaríamos que fosse e do próprio 

potencial problematizador e experimental da arte. A literatura científica sobre essa 

                                                 
4 Ver Larrosa, Jorge. Linguagem e educação depois de Babel. Belo Horizonte: Autêntica, 2004 e 
Pedagogia Profana. Danças, piruetas e mascaradas. Porto Alegre: Contrabando, 1998 
 



 
 

prática constata que o exercício da invenção escasseia nas aulas de arte5. O que se 

executa em aulas de arte são, em grande medida, aplicações de métodos de trabalho 

importados do ‘exterior’ daquele contexto (muitas vezes extraídos de livros didáticos 

que oferecem modelos de atividades sem inventividade e reflexão) e, o que realmente 

sobeja são atividades sem método algum. De fato, essa realidade segue a tradição da 

livre-expressão no ensino de arte, que surgiu nas décadas de quarenta e cinqüenta, com 

o pensamento do norte-americano John Dewey e do inglês Herbert Read, quando a 

livre-expressão no pós-guerra pretendia enfatizar as liberdades individuais em 

detrimento dos nacionalismos6.  

Temos acompanhado os efeitos dessa tradição no ensino de arte brasileiro através da 

proposição de tarefas sem conexão com o contexto onde são propostas (uso de 

materiais, temas trabalhados, interesses dos alunos), da apresentação de conteúdos por 

eles mesmos e de forma abstrata (porque estão previstos no currículo da disciplina e 

sem conexão com a experiência dos alunos e comunidade onde são ministrados), ou 

sem a exploração do seu potencial estético, relacional, filosófico, no trabalho com 

alunos de qualquer idade7. Algo que os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

e arte propõem superar8. Minha atuação como professora de Arte em Cursos Técnicos 

Integrados, como também de Pós-graduações, que trabalha com professores de arte em 

sala de aula permite que eu concorde com aquilo que grande parte da literatura científica 

aponta sobre o ensino de arte no país: deficiências na formação do professor, baixa 

remuneração, desestímulo adquirido pela pouca valorização profissional, o que adquire 

especial relevância na disciplina de arte, pois este professor é visto ainda e em grande 

medida, como decorador da escola ou animador de festas comemorativas9. Porém, essa 

experiência não me permite afirmar que são apenas estas as principais variáveis que 

                                                 
5 Ver Bello, Lucimar. “Arte e seu ensino, uma questão ou várias questões?” In: Barbosa, Ana Mae (org.). 
Inquietações e mudanças no ensino de arte. São Paulo: Cortez, 2002; Martins, Miriam Celeste (org.). 
Mediação: provocações estéticas. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 2005; Efland, Arthur. 
Imaginação na cognição: o propósito da arte. In: Barbosa, Ana Mae. Arte/Educação contemporânea. 
Consonâncias internacionais. São Paulo: Cortez, 2005 
6 Sobre o assunto ver Hernández, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. 
Porto Alegre: ARTMED, 2000 
7 Sobre a questão ver Efland, Arthur, Freedman, Kerry e Sthur, Patricia. La educación en el arte 
posmoderno. Barcelona: Paidós, 2003; Richter, Ivone. Interculturalidade e estética do cotidiano no 
ensino de artes visuais. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2003 e Hernández, Fernando. Catadores da 
cultura visual. Proposta para uma nova narrativa educacional. Porto Alegre: Mediação, 2007 
8 Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares 
nacionais: ensino médio. Linguagens, códigos e suas tecnologias, 1999, p. 8 
9 Ver Tourinho, Irene. Transformações no ensino de arte: algumas questões para reflexão conjunta. In: 
Barbosa, Ana Mae (org.). Inquietações e mudanças no ensino de arte. São Paulo: Cortez, 2002 



 
 

contribuem para a realidade esboçada das aulas de arte na região da cidade de Pelotas e 

no país, como um todo. Tenho a hipótese que a preocupação do professor (quando há) 

em proporcionar aulas interessantes e em acordo com a sensibilidade atual de crianças e 

jovens, não abarca (ou o faz apenas tangencialmente), majoritariamente, seus próprios 

interesses e sensibilidade. Quer dizer, não inclui uma atenção a si próprio (como 

professor e para além disso), uma maior conexão consigo, com o que lhe mobiliza e 

atrai nos campos da arte e da cultura.  

Acredito na pesquisa como formação e invenção de si e do mundo juntamente com 

pesquisadores como Pereira (1996), Kastrup (2007), Loponte (2005) e Victorio (2008), 

como acredito também com Kastrup (2005) e Loponte (2006), na importância de que ela 

se realize a partir de grupos de investigadores-interlocutores. O trabalho que tenho 

desenvolvido nos últimos anos como coordenadora de um grupo de pesquisa constituído 

por uma equipe multidisciplinar, assim como de projetos de pesquisa com professores e 

alunos pesquisadores oriundos de distintos campos do conhecimento, e o trabalho de 

orientação de pesquisas de Pós-graduação em grupo, têm me ensinado que os 

estranhamentos no contato com distintos campos do saber e entre as diversas áreas de 

um mesmo campo, faz com que as fragilidades na docência, compartilhadas em grupo, 

tornem-se importantes disruptores da reflexão coletiva e motivo de novas 

experimentações, individuais e coletivas. A constituição de coletivos de pesquisadores 

tem sido uma situação que busquei como forma de experimentar, estar em sintonia e 

aprender com a ampla constituição de coletivos constituídos por artistas, cientistas, 

ativistas e filósofos que pesquisam e produzem a arte atual nas últimas décadas10. Este 

projeto de pesquisa se propõe a seguir essa prática incluindo professores das distintas 

áreas de Arte, assim como a aprofundar o referencial teórico com pesquisas que 

trabalhem nessa perspectiva. Proposta em acordo com os PCNs para o ensino de Arte, 

que recomenda a interligação dos saberes específicos de cada expressão em arte (que os 

PCNs definem como ‘linguagens’)11.  

Nesse sentido, aposta-se pela ‘dimensão estética’ da forma coletiva para a produção de 

conhecimento neste projeto de formação continuada. Dimensão estética, em sentido 

                                                 
10 Desenvolvi esta problemática em outro artigo. 
11 Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio: Linguagens, 
códigos e suas tecnologias. Brasília: Secretaria da Educação Média e Tecnológica, 1999, p. 95 



 
 

amplo, como ‘as formas de configurar’ aquilo que nos propomos a investigar12. Mas, 

essa escolha estética por formas de propor um trabalho que se realiza em grupo é 

também uma escolha política, na medida em que há uma clara aposta na comunidade, na 

constituição de um espaço comum de experiências, onde a formação docente se dá 

relacional e compartilhadamente13. A invenção de si na docência em arte interessa nesta 

pesquisa, na medida em que o que se inventa são também formas de produção do 

comum, de si para e com o comum, como um saber que perpassa todas as esferas da 

experiência.  

Trata-se de investigar (ser sujeito de pesquisa) e deixar-se investigar (ser objeto de 

pesquisa), no mesmo movimento, como uma escolha. Nesse sentido, este projeto 

objetiva uma prática de pesquisa como produção de um conhecimento que passa: 1) 

pela constituição de um coletivo docente integrado pela equipe de professores-

pesquisadores, colaboradores e alunos deste projeto, enquanto aqueles que propõem o 

trabalho, e pelos professores de arte (artes visuais, música, dança e teatro) da rede 

pública de ensino que o aceitarem, para uma intensa atividade de extensão (oficinas); 2) 

pelo favorecimento de experiências estéticas com propostas de arte contemporânea 

(relação corpo-a-corpo) para a problematização da prática docente do coletivo de 

professores em questão, a partir de um conjunto de registros; 3) por subsidiar e 

qualificar as práticas e discussões nas disciplinas e orientações onde cada um de nós, 

professores-investigadores atuamos como proponentes ou convidados. Pode-se dizer, 

resumidamente, que esta pesquisa pretende atuar no processo de formação de um grupo 

de professores de arte, através do questionamento, da intervenção e da possível 

contribuição na produção de novas referências estético-reflexivas para sua prática 

docente, a partir de experiências estéticas com propostas de arte contemporânea vividas 

no corpo. Essas reflexões e novas referências integrarão a produção acadêmica a ser 

compartilhada com a comunidade científica. 

Como já mencionei, foi a partir do convite que me foi feito para uma fala a se realizar 

com professores de arte da rede municipal pública de Pelotas, pela Coordenação de 

Ensino de Arte, como se inicia o projeto de pesquisa. A fala foi realizada no mês de 

                                                 
12 Sobre a questão, dediquei-me em texto já publicado. 
13 Rancière nos fala de uma experiência estética com implicações políticas na constituição do comum. 
Ver Rancière, Jacques. La división de lo sensible. Salamanca –Espanha: Consorcio de Arte de Salamanca, 
2002 



 
 

julho de 2008 e, a partir daí, no segundo semestre daquele ano se intensificaram as 

conversas com essa coordenação a partir do convite que me foi realizado para contribuir 

com a formação continuada destes professores. Em sua perspectiva, um dos elementos 

mais importantes a trabalhar seria a desmotivação do professor de arte frente às 

condições depauperadas de trabalho e remuneração, assim como o baixo status da 

disciplina de Arte no currículo e na vida escolar. Em nossos encontros subseqüentes à 

mencionada fala, propus para a Coordenadora o que se acabou configurando como um 

projeto para atuar, ao mesmo tempo, sobre a auto-estima docente e sobre sua 

qualificação estético-reflexiva, para favorecer uma consciência de si através da pesquisa 

e produção de conhecimento com a própria prática docente dos professores de arte desta 

rede.   

Este projeto integra as atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de pesquisa que 

coordeno, onde se investiga as transformações nos processos de formação atuais, 

especialmente de professores, a partir da arte e da filosofia14. Parte das perguntas que 

fazem as filosofias da diferença (especialmente, os filósofos Deleuze e Guattari, e 

Foucault) e as práticas estéticas atuais aos modos de fazer e pensar da atualidade, para 

indagar os processos de subjetivação no campo da educação e, mais especificamente, na 

formação de professores. Dentro dos propósitos do GP e dos projetos de pesquisa nele 

desenvolvidos também constam atividades de extensão, a partir das quais 

compartilhamos as discussões e estudos realizados, assim como os resultados de 

pesquisa. 

 

 

Posicionar-se 

Os percursos metodológicos que assumimos são sempre posicionamentos políticos e 

configurações estéticas dessas posições, traçando os limites, movimentos e incursões no 

campo de trabalho que preparamos já como o começo da pesquisa. Daí que este projeto 

se compromete com o princípio de oferecer ao ensino da rede pública municipal de 

                                                 
14 Os objetivos do grupo são: questionamento da formação docente como condição de possibilidade 
reflexiva sobre as transformações dos limites entre ciência, arte e filosofia; tratamento do exercício da 
docência de maneira experimental através da conjugação dos âmbitos da experiência, da subjetividade e 
do saber; fomento da relação entre prática pedagógica e prática de pesquisa, apoiadas na Filosofia da 
Diferença, abordagem das práticas estéticas atuais como território privilegiado de problematização dos 
modos de produção (subjetivos, epistemológicos, docentes) na contemporaneidade; experimentação de 
formas de expressão atuais com vistas a potencializar variações nas práticas docentes.  



 
 

Pelotas não um modelo de formação continuada para professores de arte com garantias 

de resultados de produção verificáveis e demonstráveis, mas o rigor e o compromisso 

no convite para a constituição de um espaço de encontro e de formação entre iguais, a 

dar-se de forma continuada, onde nossa prática docente possa estar em experimentação, 

a partir do contato com propostas de arte. O compromisso aqui é com o ensino público e 

com as instituições públicas de ensino, com sua qualificação através do favorecimento 

das relações entre ensino, pesquisa e extensão que partam da experiência de auto-

formação no coletivo.  

 

A economia política da Modernidade produziu uma epistemologia amparada em 

metodologias onde o individualismo e o privado –a originalidade de um ‘gênio’ 

(cientista, artista ou filósofo)- foram a tônica. A atualidade parece nos pedir outras 

formas de produção do conhecimento. Por esse motivo, constituímos um grupo de 

professores de arte (artes visuais, teatro, dança, música e literatura) para o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa, onde a diversidade de áreas e experiências 

nas quais atuam sirvam para abrir a percepção de cada um sobre as práticas estéticas e 

pedagógicas com arte.  

 

Há uma dimensão pedagógica que vive na arte. A capacidade de afetar e mudar de 

algum modo aos que nos colocamos em relação a ela, denuncia-a. A dimensão 

pedagógica das práticas estéticas atuais interfere sobre nossa percepção, sobre nosso 

corpo e nossas formas de entender o que nos acontece. Porém, não nos diz o que 

deveríamos fazer, as formas de ser que deveríamos adotar ou que rumo tomar a partir de 

tais interferências. Creio que o campo da educação tem coisas que aprender deste modo 

de fazer da arte. Neste sentido, parece importante afrontar as perguntas que surgem da 

aproximação entre os dois campos: como conciliar, metodologicamente, a fluidez e a 

instabilidade que desata a experiência em arte com o desejo de orientar e custodiar da 

educação? Ou, dito de outro modo: como fazer lugar no campo da educação para obras 

que questionam a razão, a moral e as formas de vida atuais de maneira contundente, sem 

pedagogizá-las? Quer dizer, sem fixar uma direção e uma metodologia no trabalho 

docente com elas? 

 

Essas questões nos levam a outro interrogante mais geral: como gerar modos de fazer 

pesquisa capazes de lidar com o que as práticas estéticas atuais põem em movimento. A 



 
 

partir das investigações de campo realizadas para a tese na qual também se baseia a 

pesquisa em questão e este texto, pode-se dizer que está claro que muitos de nós 

professores de arte, assim como museus e centros de arte contemporânea, têm 

problemas ao afrontar esta questão. A equipe de pesquisadores-propositores se propõem 

afrontar este problema através de um método de trabalho específico, a cartografia, 

proposto no âmbito das filosofias da diferença por Gilles Deleuze15. 

 

Deleuze não estabelece a cartografia como metodologia de pesquisa com etapas 

formuladas e procedimentos específicos. Isso iria contra sua filosofia. Ele trata a 

cartografia como um princípio de funcionamento do conhecer, e dá pistas sobre esse 

princípio ao longo de sua obra, como, por exemplo, nos platôs “Rizoma”, “Devir 

intenso, devir animal, devir imperceptível” e “Três novelas curtas” de Mil Platôs. 

Capitalismo e esquizofrenia (2000), como também em Foucault (1987). A cartografia 

tem sido entendida por seus praticantes como um modo de pesquisar objetos 

processuais, como os modos de subjetivação e os processos de formação, por exemplo. 

Quando um investigador tem um ‘objeto’ processual e quer aceder à política de suas 

formas e funcionamentos, ele pode se valer de um método de trabalho como esse, 

afinado com a processualidade daquilo que investiga. Não obstante, a cartografia não 

depende de um plano a executar, de um conjunto de competências a adquirir ou de uma 

lista de habilidades a aplicar em determinado campo pelo pesquisador. Em outra 

direção, o método cartográfico questiona o modelo explicativo da realidade na produção 

de saberes, abrindo mão da linearidade e da causalidade em suas práticas discursivas.  

 

A escolha metodológica do projeto busca favorecer uma consciência de si, através de 

atividades práticas, reflexivas, de registro das experiências estéticas vividas com obras 

de arte. Busca favorecer uma autonomia do professor-investigador com respeito a sua 

própria prática docente, onde os professores de arte da rede municipal, os professores 

proponentes da pesquisa e os alunos colaboradores poderão constituir um coletivo de 

investigação e intervenção na prática docente de cada um. A proposta de trabalho em 

grupos nas oficinas prático-reflexivas busca afirmar a dimensão coletiva como suporte 

para o processo de formação e transformação dos professores envolvidos.  

                                                 
15 Ver Rolnik, Suely. Cartografia sentimental. Transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: 
Estação Liberdade, 1989; Fonseca, Tânia Mara Galli e Kirst, Patrícia Gomes (orgs.). Cartografias e 
devires. A Construção do presente. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003; e Passos, Eduardo (et alii). Pistas do 
método da cartografia. Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009 



 
 

 

As oficinas ofereceram um exercício e uma reflexão a partir de experiências estéticas 

vividas no corpo, relacionalmente, com obras como, por exemplo, o objeto itinerante do 

artista brasileiro Ricardo Basbaum, exposta na última Documenta de Kassel, o NBP16. 

Trata-se de um objeto (atualmente replicado 19 vezes) que compõe o projeto Novas 

Bases para a Personalidade, onde o participante da proposta de Basbaum recebe por um 

determinado tempo o objeto para produzir com ele algum sentido e alguma ação17. 

Como objeto de 80 x 125 x 18 cm de dimensão, feito de aço pintado, na forma de uma 

espécie de banheira com um buraco no meio, ele implica uma relação corpo a corpo 

com aquele que se dispõe a relacionar-se com ele. Uma das propostas implicadas neste 

projeto do artista é a participação para a transformação, que se dá literalmente no corpo 

dos participantes.  

 

A oficina com o NBP teria a duração de três a quatro semanas (entre março e abril de 

2009), porém, acabou se alargando e as atividades que dela se desprenderam, foram até 

o mês de setembro. Em função do nosso trabalho com o objeto, entre outros, ao ser 

convidado para participar do projeto Artistas em disponibilidade da VIII Bienal do 

Mercosul (Porto Alegre, RS, de outubro a novembro de 2009), o artista escolheu 

realizar sua residência com o NBP (agosto de 2009) em Pelotas. Foi riquíssima a 

convivência com o artista, assim como as múltiplas atividades que daí se originaram. 

Considero como mais significativa a possibilidade que as professoras de arte tiveram de 

trabalhar com o objeto em suas próprias salas de aula, experimentando o objeto e suas 

propostas com seus alunos e colegas. As atividades nas escolas foram filmadas e 

mostradas em uma das salas do Projeto Artistas em disponibilidade da VIII Bienal do 

Mercosul. 

 

A idéia foi proporcionar experiências estéticas de movimento que promovessem 

pequenos deslocamentos na percepção e na corporalidade dos pesquisadores, para, com 

este material, oferecer um processo de formação atravessado pela experiência estética 

vivida no corpo. Quer dizer, aqui colocamos em jogo e em pesquisa as hipóteses do 

projeto, experimentando uma proposta de arte contemporânea e ensaiando reflexões 

                                                 
16 Ver Basbaum, Ricardo. Para além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk, 2007 
17 Conforme tratativas com o artista desde 2008, o objeto NBP esteve sob minha guarda por seis meses 
para o desenvolvimento desta oficina, assim como de outras atividades com os Pós-graduações nos quais 
atuo. 



 
 

sobre uma dimensão sensível de nossa experiência que parece ser refém de uma política 

dominante de forças que limita nosso desejo de experimentação tanto na docência, 

como na produção de conhecimento e na vida.  

 

O trabalho com as oficinas em questão constituiu o primeiro movimento do trabalho 

com os pesquisadores da rede municipal pública de Pelotas, pois o objetivo é, a partir de 

abril de 2010, constituir um grupo de formação continuada com aqueles que desejarem 

continuar participando do projeto. Quer dizer, o trabalho não se conclui nas atividades 

com as oficinas, antes pelo contrário. Trata-se aqui da constituição de um coletivo 

docente implicado neste projeto de pesquisa para a auto-formação através de 

experiências com arte contemporânea, que possa refletir, problematizar e produzir 

conhecimento sobre a própria prática docente em arte. Para este segundo momento do 

trabalho a escolha por permanecer no grupo, em relação às propostas de investigação, é 

fundamental, pois é a partir dessa escolha pela permanência dos professores como 

suporte coletivo para o processo de formação de cada um que o trabalho se afirma e se 

potencializa. Para isso, as formas de registro tanto do primeiro momento da pesquisa, 

como do segundo, dão-se por gravação de voz, fotografia, filmagem, escritas 

individuais e coletivas e ações visuais-poéticas. Concomitantemente a esse trabalho, o 

grupo de pesquisadores proponentes segue aprofundando seus estudos em reuniões 

quinzenais.  

 

E sendo conseqüente com a perspectiva teórico-filosófica deste projeto, gostaria de 

afirmar que a pesquisa cartográfica aliada à etnografia participativa impede qualquer 

vontade de fabricar um modelo metodológico para pesquisa da docência em arte, tanto 

como um modelo para a docência em arte. A produção de um conhecimento que surja 

da experiência estética para a docência e para mais além dela não pode ser promovido 

de forma fixa ou buscando um resultado modelar. Isso não significa que o 

conhecimento daí advindo não possa ser compartilhado com a comunidade acadêmica e 

escolar. Ao contrário, trata-se, efetivamente, de praticar a experimentação nos processo 

de formação com arte e filosofia para aprender da experimentação e em prática, para 

praticar com aquilo que, muitas vezes, a teoria nos estimula, mas para o que nos 

sentimos demasiado embotados, demasiado cansados, demasiado ‘funcionários 

públicos’. Trata-se de encontrar modos de fazer pesquisa conseqüentes com a matéria 



 
 

artística com a qual lidamos e com as referências conceituais que nos dão apoio no 

pensamento para os processos de formação na atualidade.  
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