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Eixo temático: Formação discente e espaços de atuação  

 

Resumo: Este texto nasce a partir de uma proposta didático-pedagógica para a disciplina 

Fundamentos da Linguagem Visual II, do Curso de Artes Visuais – Licenciatura, da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), realizada no segundo semestre de 2017. Advinda de 

pesquisa finalizada no Curso de Mestrado em Artes Visuais (PPGAV – UFPel), a proposta, 

considerando o estágio e a formação específica dos alunos, parte do conceito de “vida nova” e 

pressupõe a aplicação da “poética na docência”, amplamente discutida na dissertação. Para 

isso, consideram-se a presença do sujeito denominado como “artista-professor” e o conceito 

de “experiência”, apresenta-se o pensamento da arte, perpassado pela obra de algum artista e, 

vinculado ao conteúdo curricular, sugere-se a replicação desse pensamento, sem, no entanto, 

supor releitura de obra, e sim, criação e compreensão. Faz-se necessário ressaltar que a 

replicação do pensamento da arte envolve um processo de construção teórico-metodológica, e 

não apenas visa à criação de uma prática artística. Inclusive, o público-alvo diz respeito a 

estudantes em curso de formação de professores, sem ter necessariamente uma poética 

fundamentada. Nesse sentido, a poética em permanente construção arrolada ao pensamento da 

arte é sugerida para que a partir dela (e não com ela ou sobre ela) os alunos possam atuar em 

sala de aula (escolar ou não escolar). O aporte teórico aqui utilizado conta com autores como 

Roland Barthes (2005), para pensar sobre a abordagem do conceito de “vida nova”, Jorge 

Larrosa (2015), Walter Benjamin (1994), John Dewey (2010), acerca do conceito de 

“experiência”, Ana Mae Barbosa (2010; 2012), Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque 

(2012), bem como Katia Canton (2009), para tratar de questões que concernem ao Ensino da 

Arte na contemporaneidade. Por fim, entende-se a “poética na docência” como proposta de 

um pensamento investigativo a partir de categorias importantes aos processos de criação do 

artista que também é professor. Ao se expressar na sala de aula, escolar ou em nível de 

graduação, tal sujeito complexo, “artista-professor”, tem potencial transgressor para pensar o 

ensino através da valorização dos dois sujeitos, o artista e o professor. A referida proposta 

docente, acredita-se, permitiu aos alunos se aproximarem do mundo e de seu mundo, a partir 

de uma experiência com o “pensamento da arte”. 
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Introdução 

 

“No descomeço era o verbo”, enunciou o poeta Manoel de Barros (1994, p. 4-5). No 

“descomeço” era o sujeito artista-professor-pesquisador, parafraseando o poeta.  
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Começamos esse texto utilizando a palavra-proposição de Barros (1994), 

“descomeço”, a qual pode ser compreendida como tudo aquilo que é anterior ao que acontece 

no momento do tempo presente. O “descomeço”, no caso desse estudo, remete ao repertório 

do sujeito artista-professor-pesquisador no que tange a observação, avaliação, pesquisa e a 

criação, relacionado à prática docente e à prática discente, é considerado palavra cara, 

fundamental, para a proposta didático-pedagógica que protagoniza esse texto. Tal sujeito 

carreia consigo certa bagagem, não tão longa, mas intensa, como artista-professor  e, 

preocupado com a formação discente atrelada às propostas curriculares e às demandas dos 

espaços de atuação profissional, considera, em sua prática pedagógica, a “poética na 

docência”
3
. 

Nesse contexto, esse estudo propõe refletir acerca de uma prática pedagógica desse 

sujeito artista-professor para a disciplina Fundamentos da Linguagem Visual II, do segundo 

semestre do Curso de Artes Visuais – Licenciatura, da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), realizada no segundo semestre de 2017, com cerca de 40 estudantes. A referida 

disciplina apresenta o elemento da linguagem visual “cor” como elemento norteador da 

ementa.  Nesta, consta estudos acerca da cor: percepção da cor – aspectos físicos, fisiológicos 

e culturais; características das cores; cor-luz e cor-pigmento; processo de combinação das 

cores; contrastes de cores e visibilidade; psicodinâmica das cores. A disciplina objetiva 

proporcionar condições para o estudo teórico e prático da cor com ênfase na percepção da 

forma bidimensional, bem como desenvolver a percepção visual do aluno para compreender 

as relações formais no campo bidimensional. Busca também proporcionar ao aluno a 

instrumentalização necessária ao desenvolvimento de exercícios teóricos e práticos 

relacionados à percepção visual; desenvolver a percepção visual através de exercícios práticos 

de organização formal no campo bidimensional; capacitar o aluno para a utilização adequada 

de instrumentos e materiais artísticos; sensibilizar e instrumentalizar o aluno para exploração 

dos elementos da linguagem visual e dos materiais que envolvem o fazer da imagem; 

desenvolver o potencial de análise formal e crítica a partir da produção individual e coletiva. 

Para articular o repertório de experiência e de pesquisa do sujeito artista-professor-

pesquisador aos objetivos da disciplina, a proposta docente, valorizando o estágio e a 

formação específica dos alunos, parte do conceito de “vida nova” (BARTHES, 2005), 

considera o conceito de “experiência” (LARROSA, 2015) e pressupõe a aplicação da “poética 

na docência”. Para refletir sobre tal proposta, busca-se fundamentação teórico-metodológica 
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em autores como Roland Barthes (2005), para pensar sobre a abordagem do conceito de “vida 

nova”, Jorge Larrosa (2015), Walter Benjamin (1994), John Dewey (2010), concernente ao 

conceito de “experiência”, Ana Mae Barbosa (2010; 2012), Sueli Ferreira (2001), Mirian 

Celeste Martins e Gisa Picosque (2012), bem como Katia Canton (2012), para tratar de 

questões que concernem ao Ensino da Arte na contemporaneidade. 

 

Sobre oportunizar “experiência” em “vidas novas” no Ensino da Arte 

 

A pergunta que norteia a reflexão a seguir parte da formação discente e está ligada ao 

ensino. Particularmente, remete ao processo duplo de ensinar: como ensinar a ensinar? 

Explicamos: como ensinar a ser professor, a ser professor de Arte? Nesse estado duplo de 

ensinar que se encontra a “vida nova” (BARTHES, 2005), para o artista-professor e para os 

estudantes. Assim, faz-se óbvia a escolha conceitual inicial para refletir sobre a proposta 

docente.  

O conceito de “vida nova” é questão relevante do último curso intitulado A 

preparação do romance, de Roland Barthes (2005). Neste curso, o autor discute a respeito do 

processo de escritura de um romance, de suas possíveis condições para vir a ser. Trata-se de 

certa relação entre escritura e escritor e da prática e realização que torna esse sujeito que 

escreve um romancista. Tornar-se um romancista permitiria o encontro com a “vida nova”, 

haja vista uma vida que demanda resistência, ressignificação, reinvenção. 

É justamente nesse tempo futuro sugerido pelo pensamento de Barthes que se 

circunscreve a “vida nova”. Aqui, sob o domínio do artista-professor em “vida nova”, já que 

se encontra atuando no campo da educação em um período posterior a sua pesquisa de 

mestrado, em um momento em que vem a ser artista-professor, e por isso prepara o seu 

romance (parafraseando Barthes), tece o seu planejamento, constantemente. No caso dos 

estudantes, a “vida nova” é pensada para o período de docência, pois se trata de um curso de 

licenciatura, portanto eles serão professores. Sua “vida nova”, considerando a situação 

política-social atual, demanda densa formação pedagógica. Compreende-se a “vida nova” em 

Barthes como a vida inventada na idade adulta, aquela a que almejamos construir, revisando 

os determinismos psíquicos e emocionais de nossa vida herdada. A ‘vida nova’ não é uma 

vida de sólidos confortos burgueses, mas sim aquela conquistada, na revisão de nossos 

valores mais pessoais. 

No que tange à compreensão do conceito de experiência, começamos com Larrosa 

(2015). Com Larrosa (2015) interessa pensar sobre a “experiência”, aquilo que toca, que passa 

e o que acontece com o sujeito e não aquilo que se passa, ou que o toca ou que lhe acontece 



 

 

de forma generalizada, e também, acerca do “sujeito da experiência”. Diz o autor (2015, p. 

25-26) que o “sujeito da experiência” se define “não por sua atividade, mas por sua 

passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura”. No entanto, 

estar aberto e disponível não significa ser “sujeito da informação”, atento às informações que 

cercam o sujeito e opinando excessivamente, emitindo somente juízo de valor. Nesse contexto 

não caberia a “experiência”, nem muito menos, o sujeito seria o “sujeito da experiência” de 

que discorre Larrosa (2015). Lembramos: estar ativo opinando demasiadamente para afirmar 

ou negar algo não toca e não passa pelo corpo, não atinge o sujeito, ao contrário, tais excessos 

dão margem para a destruição da experiência.  

Pensar sobre a destruição da experiência não é algo novo. Walter Benjamin (1994), no 

início do século XX, especificamente na década de 30, já discorria sobre o empobrecimento 

da experiência identificando a raridade de experiências em nosso mundo. O autor desenvolve 

sua reflexão apontando para a expansão da técnica como dado relevante que dá origem à 

miséria de experiência do homem.  

John Dewey (2010) disserta sobre a destruição da experiência, ou melhor, sobre a 

impossibilidade de se ter uma experiência quando a experiência vivida é incipiente. A 

incipiência particulariza-se pela distração e pela dispersão em relação ao que observamos, 

pensamos, desejamos, sendo nomeadas pelo referido autor de interrupções externas ou 

letargia interna. Afirma Dewey (2010, p. 109): “A experiência ocorre continuamente, porque 

a interação do ser vivo com as condições ambientais está envolvida no processo de viver”. 

Dessa forma, aquilo que será experienciado pelo sujeito se remeterá a algo já vivido, já 

percebido como experiência, ou proveniente de outras experiências. Seria algo cíclico e linear, 

segundo o autor (2010, p. 111), com um “fluxo que vai de algo para algo” e um percurso 

caracterizado com início, meio e “consecução”, algo que se completa. A experiência em 

Dewey é uma experiência que nos faz reviver, recordar, rememorar, ressignificar algo que 

tínhamos como referência. Seria a experiência que, ao recordá-la, abordamos com 

espontaneidade ao nomeá-la como “essa ou aquela” experiência.  

O sujeito da experiência seria, por fim, “um espaço onde tem lugar os acontecimentos” 

(LARROSA, 2015, p. 25). Compreende-se, dessa forma, que para ser “sujeito da experiência” 

é particularmente necessário que o sujeito se exponha e que tal exposição seja um lugar de 

duas vias, onde é possível receber algo e doar algo a partir das “afecções” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992) sentidas pelo corpo e acionadas pelas coisas do mundo. Entende-se que 

“afecção” é diferente de “afetação”: a afetação sugere o envolvimento do outro em seu 

processo, porém, não necessariamente implica em mudança no sujeito afetado. Já, a “afecção” 



 

 

indica ação recíproca e resulta em um corpo modificado por essa ação (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992).    

Em se tratando de Ensino da Arte, a experiência é palavra-chave dos estudos de Ana 

Mae Barbosa, embasada em Dewey, desde fins dos anos 70. Em uma entrevista realizada por 

Fabio Wosniak (2016), Barbosa declara que é a experiência com a arte que é absolutamente 

fundamental para que o sujeito se interesse por Arte. Ana Mae (apud WOSNIAK, 2016, p. 99) 

revela que a sua acepção de experiência é entendida como uma relação: “é a produção de Arte 

dos outros e a sua própria produção”. Tal citação corrobora com a sua “Metodologia 

Triangular” (BARBOSA; CUNHA, 2012) para o Ensino da Arte, amplamente divulgada, 

debatida e estudada, e que opera com três abordagens para construir conhecimento em Arte: 

contextualização, fazer artístico e apreciação. A relação referida entre Arte/Educação e 

cognição é uma abordagem contemporânea e impõe-se no Brasil, segundo Barbosa (2010, p. 

17), por meio dela que “se afirma a eficiência da Arte para desenvolver formas sutis de 

pensar, diferenciar, comparar, generalizar, interpretar, conceber possibilidades, construir, 

formular hipóteses e decifrar metáforas”. A autora (2012, p. 19) faz referência à Arte na 

Educação como um “importante instrumento para a identificação cultural e o 

desenvolvimento individual”, pois é com/sobre/a partir da Arte que se desenvolve a 

percepção, a imaginação, a criticidade, permitindo (re)criação e transformação da realidade.  

Compreende-se, portanto, que os modos pelos quais se aprende arte estão ligados a 

experiência, a cognição e a reflexão.  

O Ensino da Arte em Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque (2012) tem o “professor-

propositor” como foco da reflexão. Nesse texto, interessa considerar um de seus conceitos, 

baseados no pensamento de Deleuze e Guattari, para que o “professor-propositor” possa ousar 

aprender a desaprender: trata-se das “paisagens do devir”. Considerada a Arte um território de 

(re)invenção, Martins e Picosque (2012, p. 128) compreendem que a própria Arte “é um devir 

que nos coloca em movimento” e que “no plano do devir, há a urgência de criação 

contaminada de vida, contaminando a vida, nos envolvendo no platô da linguagem, da estesia, 

da invenção de problemas”. Dessa forma, a processualidade, e não o produto final, é 

impulsionada pelo modo de trabalhar, no “plano do devir”, do “professor-propositor”. 

Considerando o pensamento dos autores anteriormente mencionados, faz-se relevante 

mencionar a voz de Kátia Canton (2009b). A autora tem lançado uma ampla coleção de livros 

de arte, de âmbito pedagógico, para o público infantojuvenil. Nessas coleções Canton (2009b) 

sugere que a arte nos ensina novas formas de nos organizarmos no mundo, aliada a alguns 

precursores da reflexão sobre a cognição infantil. Diz a autora que, particularmente, a Arte 

Contemporânea se materializa a partir de uma negociação entre vida e arte, arte e vida. Seus 



 

 

livros, a exemplo, Mesa de artista (2004), Espelho de artista (2001), Beijo de artista (2012), 

Bicho de artista (2009), Brasil, olhar de artista (2001), propõem que o público se aproxime 

de conhecimentos específicos do campo da Arte, do pensamento da Arte.  

Partindo da própria concepção da palavra “experiência” que implica em dar sentido ao 

que nos acontece (LARROSA, 2015), do princípio de “continuidade” de Dewey (2010), dos 

estudos de Barbosa (2010; 2012), das “paisagens do devir” de Martins e Picosque (2012) e da 

abordagem pedagógica de Canton (2009; 2012), é possível refletir sobre a proposição 

didático-pedagógica do sujeito artista-professor para estudantes do Curso de Artes Visuais – 

Licenciatura, destacada a seguir. 

   

Sobre a proposta do sujeito artista-professor 

 

A proposição foi feita para alunos do segundo semestre do Curso de Artes Visuais – 

Licenciatura, alunos que serão professores de Artes Visuais, alunos que não têm, 

necessariamente como os do Bacharelado em Artes Visuais, uma poética visual própria. 

Tratando-se de um Curso de Licenciatura, espera-se dos alunos uma abertura à docência, ao 

pensamento da docência e não necessariamente que desenvolvam sua potência expressiva 

como artistas. É importante enfatizar, serão professores.  A disciplina, em que foi realizada a 

proposição, denomina-se Fundamentos da Linguagem Visual II.  

Considerando o espaço ocupado pela “vida nova”, o primeiro momento foi voltar a 

olhar para a investigação em nível de Mestrado e, a partir disso, propor um desdobramento. A 

proposta docente, estruturada pelo “pensamento da arte”, da “poética na docência”, teve como 

base o conceito de “território” e foi perpassada pela obra do artista Benjamin Butler, 

vinculada ao conteúdo curricular, no caso, teoria da cor, o estudo a respeito da classificação 

da cor, particularmente sobre o grupo de cores análogas. As cores análogas são as cores que 

estão próximas no círculo cromático; elas têm o intervalo mais curto e, portanto, uma relação 

extremamente harmônica, pois os matizes contíguos sempre contêm uma cor que domina o 

grupo (OCVIRK; [et al.], 2014).  

A obra de Butler, exposta com auxílio de material visual em sala de aula, diz respeito 

a uma série de pinturas produzidas a partir do tema “floresta”, compostas por meio de linhas e 

com predominância de cores análogas. Na pintura Na Floresta, 2005, (Figura 1), Butler criou 

uma composição utilizando um grupo de cores análogas predominantemente com a cor verde 



 

 

e obteve variações de cor ao agregar cores complementares
4
 como tons de marrom, rosa e 

violeta (OCVIRK; [et al.], 2014). 

  

FIGURA 1: Na Floresta, 2005, de Benjamin Butler.  

 
Fonte: OCVIRK; [et al.], 2014, p. 194. 

   

Após focar o olhar para esses estudos, foi proposto replicar o pensamento do artista, 

sem, no entanto, supor releitura de obra, e sim, criação e compreensão. Para isso, foi sugerido 

ajuntar à proposta, as vivências, as experiências, os afetos, e compor uma pintura ou um 

desenho, solicitado na dimensão A3 (por razões de praticidade), sendo os materiais e as 

técnicas escolhidos por cada estudante (exceto tinta a óleo, por questões de saúde, já que se 

trata de material tóxico). No grande grupo, coletivamente, como última etapa, discutiu-se a 

respeito de todo o processo e da prática artística em particular. Para esse trabalho, o último 

passo se ateve à análise teórica concernente à proposta docente. 

Os estudantes Allan Gustavo da Silva, Cleusa do Nascimento Ferreira, Franciéle 

Martins, Giovane Kaiser, Heniele Leal, Israel Boa Nova, Jeferson da Silva, Jéssica Oliveira, 

Karen Lackman, Sofia Bevilaqua, Vitoria Nunes, Wesley Padilha Blanke e “Aquarela”
5
 

permitiram divulgar a sua produção, bem como os cederam para publicação. Por questões 

restritas de espaço, serão apresentadas apenas quatro produções, a seguir: 
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FIGURA 2: Menino solitário, 2018, tinta acrílica/papel paraná, de Giovane Kaiser. 

 
Fonte: Giovane Kaiser. 

 

FIGURA 3: sem título, tinta guache e acrílica/papel sulfite, 2018, de Franciele Martins. 

 
Fonte: Franciele Martins. 

 



 

 

FIGURA 4: sem título, tinta acrílica/papel sulfite, 2018, de Heniele Leal. 

 
Fonte: Heniele Leal. 

 

FIGURA 5: sem título, tinta acrílica/papel sulfite, 2018, de Allan Gustavo da Silva. 

 
Fonte: Allan Gustavo da Silva. 

 

Por fim, é possível perceber que, ao observarmos a produção artística, para 

desenvolver a proposição solicitada, os estudantes buscaram sentido, pois sua produção diz 

respeito a aquilo que compreendem como “floresta”. Formas e cores são condizentes com as 



 

 

“experiências” rememoradas, ressignificadas, atreladas a essa nova “experiência”, a 

experiência com a Arte.   

 

Considerações finais 

 

Nesse artigo, foi proposto refletir acerca de questões que permeiam uma proposição 

didático-pedagógica do sujeito artista-professor, referente ao Ensino da Arte.  

Revisitando os conceitos de experiência de Larrosa (2015) e Dewey (2010) em que ser 

“sujeito da experiência” implica em estar à espreita, em estar aberto ao novo, em sentir a 

experiência corporalmente, em reviver a experiência como “aquela experiência”, 

considerando a existência da pobreza de experiência de Benjamin (1994), conhecendo as 

sugestões de abordagem pedagógica para o Ensino da Arte de Barbosa (2010; 2012), Martins 

e Picosque (2012), Canton (2009), acredita-se que a proposta, considerada a “poética na 

docência”, permitiu aos alunos se aproximarem do mundo e de seu mundo, a partir de uma 

experiência com o “pensamento da arte”, diminuindo a distância entre a prática docente e as 

práticas dos artistas.  

Ressalta-se que tal proposta pensada a partir do conceito de experiência, fazendo 

sentido ao estudante, afetará as experiências subsequentes, alargando a sua capacidade de 

desenvolvimento, sendo, portanto, educativa, e voltada para a “vida nova” do estudante que 

será professor, e desse modo, oportunizará novas experiências em espaços educacionais, 

escolar ou não escolar.  
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