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Resumo: Esta pesquisa se propõe a investigar a possibilidade de pensar outros modos de 

exercitar à docência no ensino superior a partir de algumas manifestações da arte 

contemporânea, envolvendo professores inseridos numa proposta de curso que nasceu numa 

perspectiva de formação continuada, desenvolvida em uma universidade comunitária no sul 

do estado de Santa Catarina. A questão de pesquisa que mobiliza esse ato de criação envolve 

investigar de que modo algumas proposições de arte contemporânea podem potencializar 

outros modos de ser docente no ensino superior em um programa de formação continuada? 

Propõe-se como objetivo desestabilizar os trajetos que se constituem como planos 

sedimentados e lineares, possibilitando atravessamentos e dando lugar ao hibridismo e à 

abertura de fronteiras dos saberes docentes, a partir dos quais estes se redesenham e as 

práticas se reinventam. À luz de autores como Foucault, Hermann e Loponte aprofundamos 

relações entre arte contemporânea, cuidado de si e estética numa perspectiva filosófica. Aqui 

destacamos que não são simplesmente as relações entre proposições de arte contemporânea, 

mas as atitudes que podem emergir a partir delas no âmbito de um processo formativo com 

professores e professoras. Vilella, Cunha e Zeichner corroboram no campo da docência 

universitária. Trata-se de uma pesquisa em andamento que encontra ressonâncias 

metodológicas na cartografia, uma vez que não se resume à adoção de um modelo teórico-

metodológico, mas envolve uma posição em relação ao mundo e a si mesmo, cartografando 

processos que tiveram como um primeiro disparador o que designamos como “Mapa do 

Possível”. Desse modo acreditamos em uma formação docente que se propõe a mapear 

potencialidades, cartografar linhas de fuga, encontrar frestas que permitam considerar o 

dissenso, os vazios de sentido, a invenção de novas maneiras de ensinar e de partilhar o 

comum. Uma formação que se afirme em seu devir-político, deixando seus contornos e 

permitindo novas formas de ser professora e professor. 
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Trilhas para uma cartografia 

 
Aprendi que um sujeito é um indivíduo que se escolhe 
e, ao se escolher, escolhe o risco de viver, o risco de vir 

a ser o que ainda não é, o risco de criar a si mesmo, sem 
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ficar aderido à recortes instantâneos de uma trajetória 

existencial  (Marcos Villela Pereira)3 

 
Esse ensaio parte da pesquisa de doutorado que está em andamento no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, linha 

de pesquisa em Arte, Linguagem e Currículo. O trabalho está em fase inicial e é fruto de uma 

experiência que venho assumindo nos últimos 15 anos: meu processo de formação.  

De janeiro de 2018 até este momento da pesquisa assumi um novo desafio profissional 

que contamina-se com meu processo formativo, a Direção de Ensino de Graduação da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC.  Quarenta e seis (46) cursos em 

diferentes áreas do conhecimento permeados por especificidades, porém todos com a presença 

do professor, mais de 600 em toda a instituição, muitos com formação específica, mas 

também muitos outros, bacharéis que desempenham a profissão docente. O professor é 

entendido aqui como “o sujeito que produz em uma prática de ensinar, de trabalhar na 

formação de outros sujeitos [...] dessa professoralidade, entendida como uma diferença que o 

sujeito experimenta na produção de si” (PEREIRA, 2016, p.13). 

Esse contexto formativo passou a me inquietar, e, ao mesmo tempo, a me impulsionar:  

a formação dos saberes que constituem a docência universitária a partir de algumas produções 

de arte contemporânea.  É nesse lugar que encontro questionamentos que movem a arquitetura 

da tese de doutoramento. Como posso contribuir para alguns deslocamentos, na formação 

desses professores, pensando em algumas produções de arte contemporânea, como 

disparadoras de outros modos de pensamento? Que distâncias e aproximações há entre a 

docência universitária e a arte contemporânea? Afinal, parece que alguns temas (formação, 

currículo, profissionalidade docente) têm se estabelecido com tal obviedade no cenário 

contemporâneo que nossa tarefa, enquanto sujeitos pesquisadores, seria antes de reforçar a sua 

evidência, a de desevidenciá-los. Devolver-lhe alguma surpresa. Suspender as certezas e 

propor novas perguntas.  

A questão de pesquisa que mobiliza esse ato de criação envolve investigar de que 

modo algumas proposições de arte contemporânea podem potencializar outros modos de ser 

docente no ensino superior em um programa de formação continuada? Propõe-se como 

objetivo desestabilizar os trajetos que se constituem como planos sedimentados e lineares, 

possibilitando atravessamentos e dando lugar ao hibridismo e à abertura de fronteiras dos 

saberes docentes, a partir dos quais estes se redesenham e as práticas se reinventam.  
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É uma pesquisa que pretende adentrar a experimentação das metodologias artísticas de 

investigação em educação, nesse aspecto tem sido pensada desde seu início como tal, um 

exercício de acompanhar o processo e não representar o objeto. Neste sentido procuro pensar, 

por exemplo, nas cores utilizadas, mesmo que nos detalhes, na disposição das imagens, na 

construção dos conceitos, nas materialidades da pesquisa, no intuito de construir “[...] textos 

mais vibrantes, mais vivos, mais mobilizadores de nós mesmos e daqueles que nos leem” 

(2005, p.118), conforme destaca Rosa Bueno Fischer. 

 Encontro ressonâncias metodológicas na cartografia, uma vez que não se resume à 

adoção de um modelo teórico-metodológico, mas envolve uma posição em relação ao mundo 

e a si mesmo, cartografando processos que tiveram como um primeiro disparador o que 

designamos como “Mapa do Possível” (Imagem 01). “Assumir a cartografia como direção 

metodológica nos compromete com a produção de uma política cognitiva que busca 

evidenciar que o conhecer não se resume à adoção de um modelo teórico-metodológico, mas 

envolve uma posição em relação ao mundo e a si mesmo, uma atitude, um ethos” 

(KASTRUP, 2009. p. 202). 

O Mapa do Possível foi apresentado aos coordenadores de curso e aos Núcleos 

Docentes Estruturantes – NDE
4
 dos cursos de graduação da universidade em um encontro de 

formação continuada promovido pela Diretoria de Ensino de Graduação e Assessoria 

Pedagógica Universitária em fevereiro de 2018. O mapa fazia parte de um kit contendo um 

tubo canudo de arquitetura, post it em diferentes cores e tamanhos e alfinetes diversos. A 

proposta foi a de apresentar o Kit as diferentes áreas do conhecimento (Ciências da Saúde, 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências, Engenharias e Tecnologias e Humanidades Ciências e 

Educação) no intuito de mobilizar novos itinerários formativos.   

                                                             
4 O NDE foi um conceito criado pela Portaria N.147 de 02 de fevereiro de 2007 (CONAES), com o intuito de 

qualificar o envolvimento docente no processo de concepção e consolidação de um curso de graduação. Na 

universidade referida o NDE é um órgão consultivo, responsável pela concepção, implementação e atualização 

do Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação.  

Disponível em: http://www.unesc.net/portal/resources/official_documents/4481.pdf?1285196513 



 

O Kit do Possível 

constituiu-se em sua 

intencionalidade, como 

um dispositivo.
5
 Chamo 

de dispositivo porque 

intenciono que ele 

acionasse em cada 

participante o movimento, 

o gesto de costurar seu 

próprio material de 

anotações, e neste gesto da 

costura refletisse sobre seu 

papel de formador dos 

profissionais que a 

instituição forma. Uma 

proposta que desestabiliza 

o papel da formação 

tradicional e constrói 

outros caminhos para se 

pensar docente.  

O conceito de 

formação apresentado foi 

o de espaço em que se 

fundam os processos de 

ensinar e de aprender e 

onde o ensino não é fim do processo ensino-aprendizagem, mas o cenário de encontro das 

muitas possibilidades de costura entre o conhecimento empírico e o conhecimento técnico-

científico, o que exige um alargamento das salas de aula, bem como um desajustamento de 

saberes em busca de uma educação comunitária e emancipatória.  

O “Kit do Possível” se constituirá como uma materialidade que será operada com 

cuidado para aprofundamento da tese. Há ainda os arquivos de pesquisa (diários, imagens, 

                                                             
5     Verificar a necessidade de aprofundar o conceito de dispositivo nos estudos de Michel Foucault. Utilizar 

aqui tanto a sua própria conceituação (a partir da História da Sexualidade), quanto a análise-homenagem que 

Gilles Deleuze faz no texto intitulado “O que é um Dispositivo?”, in.: DELEUZE, G. O Mistério de Ariana: 

cinco textos e uma entrevista de Gilles Deleuze. Lisboa: Vega, 1996. p. 83-96.. 

Imagem 01 – Mapa do Possível, 2018 

 
 



 

anotações, gravações) que estão se constituindo linhas de força para a continuidade da 

pesquisa e servirão para análise do que tem dado certo e o que não deu.  

É comum atribuirmos a escrita pessoal como uma invenção da modernidade, no 

entanto, a relação consigo próprio a partir da escrita foi uma longa tradição do ocidente. A 

cultura de si nesta época relacionava-se ao uso de cadernos pessoais, “cartas, anotações, 

diários, meditação sobre sonhos e outras experiências, são recomendações dos filósofos em 

torno do eixo: conhece-te a ti mesmo”. (FOUCAULT, 2011, p.6-7), portanto, pistas para que 

possamos refletir sobre nossa atuação no ser e estar no mundo e na construção de uma 

docência (vida) parresiasta uma vez que há “[...] momentos na vida onde a questão de saber se 

se pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é 

indispensável para continuar a olhar ou refletir” (FOUCAULT, 1998, p.13).  

 

Algumas demarcações teóricas 

 

Como filiação teórica recorro aos estudos de Homi Bhabba (1990), Ken Zeichner 

(2010) e Glória Jové Monclús (2011) no que se refere a pesquisas relativas ao conceito de 

espaço híbrido e/ou terceiro espaço que tem sido aprofundado em campos como a geografia, 

as ciências humanas, os estudos pós-coloniais, os estudos feministas e, mais recentemente, na 

educação, incluindo-se aí a formação de professores. Aventuro-me a pensar na formação de 

diferentes professores híbridos, partindo da cultura como elemento básico para a humanização 

das pessoas em direção a uma estrutura horizontal, múltipla e compartilhada na formação de 

docentes. 

No campo da formação de professores, escola e universidade ancoro-me nas obras de 

Michel Foucault (2011) e Silvio Gallo (2015), em especial para discorrer sobre as 

heterotipias, estas não apenas pensadas como outros espaços, mas também como outros 

modos e tempos formativos, aproximando o conceito dos estudos sobre o Terceiro Espaço, ou 

Hibridismo. Pensar a universidade de outros modos é considerar a possibilidade de fazer uma 

formação de professores outra, na formação estabelecida, furos que possam criar experiências 

múltiplas. Para além de uma outra formação, a produção cotidiana de formações outras, lá, no 

interior das escolas e universidades. 

Esses conceitos serão articulados as dimensões da educação e arte a partir da produção 

de Luis Camnitzer, Chiharu Shiota e Mônica Hoff (2011) no intuito de problematizar novas 

relações entre arte e educação a partir do aprofundamento teórico do conceito de espaço 

híbrido, ou terceiro espaço e das heterotipias como uma lente para problematizar vários tipos 



 

de cruzamentos de fronteiras entre a universidade e a escola potencializando espaços e 

experiências híbridas que permitam entrelaçar a rede: universidade, escola, educação e arte. 

De acordo com Zeichnner (2010, p.479) a, 

 

Criação de espaços híbridos na formação de professores no qual o conhecimento 

empírico e acadêmico e o conhecimento que existe nas comunidades estão juntos de 

modos menos hierárquicos a serviço da aprendizagem docente representam uma 

mudança de paradigma na epistemologia dos programas de formação de professores. 
 

  

Se queremos que aconteçam coisas diferentes temos que fazer coisas diferentes. Nesse 

viés procuro aliar os escritos de Foucault e as discussões intercambiadas na pesquisa para 

construção da tese, para problematizar algumas questões referentes à formação de professores, 

que atuam no Ensino Superior – Pedagogia Universitária
6
 -, nas dimensões ética, estética e 

política problematizando os diferentes modos de ser e fazer docência na universidade, 

tomando como dispositivo de potência algumas produções de arte contemporânea utilizando-

as como disparadoras de aprendizagens e como instrumento de formação e construção de 

conhecimentos. Arte como precursora de possibilidades e de mundos possíveis e como uma 

estratégia para poder desenvolver pensamentos rizomáticos.  

Propor espaços híbridos, com heterotipias, no percurso de formação vai além de uma 

prática formativa, tem a potência de provocar uma mudança de mentalidade e postura que 

promove um diálogo mutuamente alimentador entre os conhecimentos pedagógicos, 

específicos e da experiência na formação e no exercício profissional, na universidade e na 

escola.  

                                                             
6 De acordo com Soares (2009, p.99) desde a década de 1980, vem crescendo, no cenário internacional, o 

interesse pela investigação sobre a prática do docente universitário e as inovações pedagógicas no ensino 

superior. Diversas redes de pesquisadores foram criadas com essa finalidade, a exemplo da Association 

Internacionale de Pédagogie Universitaire (AIPU), que envolve países da África, das Américas e da Europa, 

realiza colóquios anuais, entre outros eventos, e produz a conceituada revista RES ACADEMICA. Na América 
Latina, tem-se, entre outras, a Rede Acadêmica do Uruguai (RAU), e a Red de Investigadores sobre la Educaciun 

Superior do México (RISEU). No Brasil, ao longo da história do ensino superior, diversas iniciativas de grupos 

de professores, de instituições do ensino superior e mesmo do Ministério da Educação (MEC) foram assumidas, 

porém nem sempre institucionalizadas, portanto, na dependência da sensibilidade dos dirigentes e, em grande 

parte, centradas numa lógica tecnicista. Apesar das fragilidades, essa trajetória contribuiu para a constituição do 

campo de estudo e pesquisa, que veio a ser denominado de pedagogia universitária. Cunha (2004, p.321), 

complementa: um campo polissêmico de produção e aplicação dos conhecimentos pedagógicos na educação 

superior. Reconhece distintos campos científicos dos quais toma referentes epistemológicos e culturais para 

definir suas bases e características. A pedagogia universitária é, também, um espaço de conexão de 

conhecimentos, subjetividades e culturas, que exige um conteúdo científico, tecnológico ou artístico altamente 

especializado e orientado para a formação de uma profissão. Pressupõe, especialmente, conhecimentos no 
âmbito do currículo e da prática pedagógica que incluem as formas de ensinar e de aprender. Incide sobre as 

teorias e as práticas de formação de professores e dos estudantes da educação superior. Articula as dimensões do 

ensino, extensão e da pesquisa nos lugares e espaços de formação. Pode envolver uma condição institucional, 

considerando-se como pedagógico o conjunto de processos vividos no âmbito acadêmico. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/jc8w4/pdf/nascimento-9788523208721-05.pdf - acesso em 20/01/18 às 13:55 



 

Os estudos sobre o terceiro espaço estão relacionados a teoria do hibridismo 

(BHABHA, 2013), e parte do princípio que os sujeitos extraem elementos de multiplicidades 

presentes nos discursos compondo um outro sentido de mundo, e consequentemente de 

prática pedagógica. Nesta perspectiva os terceiros espaços vão na contramão das binaridades, 

tais como “o conhecimento prático profissional e o conhecimento acadêmico, entre a teoria e 

a prática, assim como envolve a integração, de novas maneiras, do que comumente é visto 

como discursos concorrentes” (ZEICHNNER, 2010, p.486-487) – em que a compreensão do 

isso ou aquilo é transvalorada em modos de olhar do tanto isso, quanto aquilo.  Um espaço 

que “[...] destrói a simetria e a dualidade dos pares eu/outro, dentro/fora. Na produtividade do 

poder, as fronteiras da autoridade – seus efeitos de realidade – são sempre assediados pela 

“outra cena de fixações e fantasmas” (BHABHA, 2014, p.192), superando as bipartições da 

modernidade que colocam razão e sensibilidade, particular e universal, em oposição. 

Defendo aqui uma relação entre universidade, formação de professores, educação e 

arte que se aproprie das contribuições do espaço híbrido no intuito de minimizar formas 

hierárquicas de organização curricular e valorização cultural, articulando os saberes práticos 

aos científicos numa relação, retomando aqui as contribuições de Hermann (2005), entre ética 

e estética “de modo que seja possível uma educação que reconheça o outro em sua alteridade” 

(p.101). 

A educação pode transformar a exigência de um sentido ético considerando a 

experiência estética aproveitando o que ela traz de inovador. É importante que a educação não 

considere apenas um caminho, o da racionalidade, mas, amplie, dando expressão aos 

diferentes modos de atividades criadoras na perspectiva do hibridismo. 

Embora a criação desse tipo de espaços híbridos não contemple diretamente os 

paradigmas institucionais e culturais que frequentemente contaminam a qualidade da 

formação continuada de professores em universidades e escolas desde muito tempo, eles 

criam aberturas para aprendizagens dos docentes em formação continuada de modo que 

possam promover diferentes fontes de saber constituindo-nos como professores/sujeitos em 

função de multiplicidades de experiências. Nas palavras de Mónclus (2012, s/p) a criação de 

espaços híbridos na formação de professores permite que “[...] buscamos recursos para 

trabalharmos com a incerteza e nos servem para aprender, enquanto geramos aprendizagens. 

Essas incertezas provocam margens deslizantes e recursos já conhecidos, podem ser 

lidos e operados de outros modos. Espaços de transformação nos quais a potência para uma 

formação expandida de aprendizagem e produção de um novo conhecimento é ampliado na 

perspectiva de um “sujeito que habita a borda de uma realidade intervalar” (BHABHA, 2013, 

p.38). 



 

Proponho pensar que ao explorar o terceiro espaço no campo da educação, seja na 

esfera da pedagogia universitária, ou nas escolas, intercambiadas pela arte, em especial a arte 

contemporânea, abre-se a possibilidade de evitar a política da polaridade emergindo com 

outros modos de nós mesmos indo ao encontro do que Foucault denomina como o cuidado de 

si, ou a cultura de si. 

Desse modo, ocupar-se de si não pode ser compreendida como uma forma 

momentânea para a vida, mais uma forma de vida, que aqui, interessa-me pensá-la associada à 

docência como uma função de luta, um combate permanente. “Não se trata apenas de formar, 

para o futuro, um homem de valor; é preciso dar ao indivíduo as armas e a coragem que lhe 

permitirão combater durante toda a vida. ” (FOUCAULT, 2017, p.78) 

Logo, é fundamental compreendermos que na maior parte das vezes pensamos que 

aquilo que se deve fazer é revelar, libertar, desenterrar a realidade que está escondida do si. 

No entanto, Foucault destaca que o si não deve ser visto como uma realidade que está 

escondida, mas sim, considerado como o correspondente de tecnologias desenvolvidas a partir 

da nossa história. “O problema, portanto, não é libertar o si, mas ver como seria possível 

elaborar novos tipos, novos gêneros de relações conosco próprios” (FOUCAULT, 2017, 

p.82). 

A partir destes elementos penso que a temática da formação do professor do ensino 

superior e na educação básica numa perspectiva pós-crítica, envolve as dimensões ética, 

estética e política, vislumbrando na arte contemporânea possibilidades de questionamentos e 

reflexões para pensar outros modos de ser e fazer docência.  

A arte é um jogo/modo/modos de dizer de outras formas. Um corpo de qualquer 

produção social pode ser arte. Precisamos fazer uma história da arte da existência e não 

vinculá-la apenas a objetos e sim à vida dos indivíduos.  

A vida do artista pode ser o testemunho de uma verdade da existência concebida como 

obra de arte, como percepção estética indo ao encontro de um estilo de vida, uma metafísica 

da alma, uma escolha de vida, uma vida bela. A vida feliz nos assegura liberdade e 

independência e “ver a ética como um processo de criação indica que aqueles que se educam, 

enquanto agentes éticos, dispõem de liberdade, autonomia e poder na vida como um artista. 

(HERMANN, 2005, p.101) 

A título de exemplo, artistas como as brasileiras Lygia Pape e Cinthia Marcelle, o 

chinês Ai Weiwei, a argentina Marta Minujín
7
, dentre tantos outros, propõem em suas 

produções a observação atenta da arte presente no cotidiano. Nosso desafio enquanto 

professores/as é pensar que as produções destes e outros artistas de nosso tempo podem 

                                                             
7 Disponível em: https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=970 



 

habitar nossos planos de ensino na universidade provocando um modo de vida parresiástico 

em meio a tempos sombrios. 

Dentre meus referenciais artísticos, elejo neste ensaio, para problematizar as 

características de uma docência parresiasta na atualidade, o encontro com as produções da 

artista Cinthia Marcelle.
8
 A artista propõe em suas produções a observação atenta da arte 

presente no cotidiano. Poderia aqui aproximar sua produção, feitas as devidas reservas, nos 

estudos realizados por Foucault e Nietszche tendo a vida como obra de arte.  

A artista justapõe, traz resíduos, encontra a poeira (imagem 02), faz pensar na ideia de 

formação de professores pelo viés da Arte Contemporânea.  Suas imagens criam espaços de 

entrelugares
9
, representados pelo pó de giz e seus resquícios no quadro negro que logo serão 

esquecidos e levados como poeira. O giz também protagoniza outro trabalho, quando o coloca 

como sustentação de cadeiras e apoio de paredes. Ele, um dos materiais mais simples 

presentes no corpo da universidade e da escola é mostrado como objeto principal de sua 

produção (imagem 03).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Disponível em: https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=970 
9 Este conceito será aprofundado em pesquisa de doutoramento a partir dos estudos que envolvem o conceito de 

terceiro espaço e/ou espaço híbrido (BHABBA, 1990; ZEICHNER, 2010, JOVÉ, 2012) tendo como dispositivo 

a realização de uma experiência de formação continuada com docentes de diferentes áreas, que atuam no ensino 

superior de uma Universidade de Criciúma/SC. 

Imagem 02 - Sobre este mundo, 2010 

Fonte: https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=970 

 

Imagem 03 - Sobre este mundo, 2010 

Fonte: https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=970 

 



 

Outro disparador que proponho é a produção Diálogo de DNA (imagem 04) de 

Chiharu Shiota, artista japonesa, é um exemplo possível para estabelecermos reflexões entre 

formação, universidade, escola, educação e arte. A obra une os objetos participantes formando 

uma rede conectada por muitos caminhos. Para movimentar-se esse corpo precisa de 

negociação, ação coletiva, materializando uma experiência viva de alteridade. Um exercício 

possível para pensarmos a formação docente, tanto na dimensão da pedagogia universitária, 

quanto na educação básica na perspectiva do híbrido, do múltiplo, que possam operar outros 

modos de tornar-se e ser professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugiro então que nossos já conhecidos argumentos sobre a docência no ensino 

superior e na escola sejam colocados em “suspenso” no sentido foucaultiano do termo, onde 

“suspender” envolve avaliar e problematizar o que compreendemos na perspectiva de abrir 

possibilidades de reflexão, reinvenção e análise para outros modos de pensar, sob novas 

envergaduras que tratem da potência da arte, enquanto exercício de parresia, na formação dos 

sujeitos.  

Dessa forma, poderíamos pensar a arte, em especial a Arte Contemporânea, como 

presença no tempo e espaço, como potência de estranhamento, deslizamento, questionamento, 

promovendo diálogos com o mundo contemporâneo. Não a entendo aqui como salvacionista e 

redentora, mas como um dispositivo que aciona o pensamento, faz pensar em outros modos de 

fazer educação, de entender a docência universitária por meio de suas veredas.  

 

 

Imagem 04 – Diálogo de DNA, 2004 

Fonte: https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=871 

 



 

Considerações  

 

Na educação, e também em outros campos, falamos sempre de um futuro, esquecemos 

do agora, do presente. A educação é sempre uma promessa de futuro. Nas escolas e 

universidades acreditamos que o pedagógico não nos coloca em risco, em perigo, por isso 

muitas vezes deixamos para depois. Primeiro olhamos os aspectos jurídicos, administrativos, 

psicológicos, e depois o pedagógico. Encontro em Foucault modos de operar com a 

genealogia do presente num exercício de vida bela, sem separações entre ética e estética. 

(FOUCAULT, 2011).  

Aprender algo com a formação de professores seria, parafraseando Rosa Maria Bueno 

Fischer (2012, p. 29), olhar para o que “não ocorre num lugar específico, nem poderia ter 

fronteiras muito nítidas, mas que seria, antes, jogo produzido em interstícios – de poder, de 

saber, de modos de subjetivação, de linhas de fuga”. Para pesquisar o presente é preciso 

complicar o pensamento sobre educação e formação de professores no ensino superior. 

Para isso, faço a aposta de que algumas produções de arte contemporânea tem em seu 

cerne essa potência para deslocar nosso olhar de prerrogativas tradicionais, pois “o sujeito 

ético [...] se constitui numa pluralidade de experiências e numa abertura ao mundo e ao outro 

para os quais a experiência estética, enquanto um horizonte aberto assume um sentido 

eminentemente formativo” (HERMANN, 2005, p. 110). Ressalto aqui a relação muito 

próxima entre a arte contemporânea e a experiência estética, experiências realizadas pelo 

Grupo Arteversa há algum tempo e que mobiliza as discussões que proponho nesta tese 

aproximadas a formação de professores no ensino superior.  

Compreendo que pensar a formação é um exercício parresiástico, em que “o cínico é, 

por conseguinte, aquele que, cuidando dos outros para saber de que esses outros cuidam, ao 

mesmo tempo e com isso mesmo cuida de si” (FOUCAULT, 2011, p.276). Contudo, pensar 

outros modos de compreender a docência universitária operada pela arte, é colocar em 

suspenso o que acreditamos e olhar crítica, ética e politicamente por outras vias. É impregnar-

se, é constituir-se um professor/sujeito aberto a “aberturas” em suas aulas. Aberto a construir 

desvios que promovam mudanças de modos de vida.  

Como eu me ocupo do que o outro faz? Como me modifico a partir do que o outro 

faz? Talvez possamos pensar que a decisão significativa e singular é aquela que os sujeitos 

tomam em relação a si mesmos e aos outros, a estetização da ética enquanto um processo de 

criação e construção de técnicas singulares, em que o sujeito gestione a própria liberdade 

constituindo-nos como professores/sujeitos em função de multiplicidades de experiências 

(HERMANN, 2005). 



 

Nesse movimento a tese procurará trazer contribuições para pensar o ensino superior, 

na medida em que propõe um campo de tensionamentos constantes, principalmente no atual 

contexto. Pretende adentrar na arena dos embates, à docência no ensino superior e a 

pedagogia universitária. Mas, não trazendo aquelas relações e temáticas já tão desgastadas e 

que pouco ou quase nada dizem. Percorro um objeto de intensidade pura, de pensar com arte a 

atuação de profissionais no contexto das instituições de ensino superior. Um tema atravessado 

por questões éticas, estéticas e políticas. 

“Tenho a tendência a acreditar que escrever é escrever-se. A escrita, este tipo de 

escrita, produz-me enquanto a produzo... É como se o caminho fosse se fazendo enquanto 

avançam os passos” (PEREIRA, 2016, p.169). 

Desse modo acredito em uma formação docente que se propõe a mapear 

potencialidades, cartografar linhas de fuga, encontrar frestas que permitam considerar o 

dissenso, os vazios de sentido, a invenção de novas maneiras de ensinar e de partilhar o 

comum. Uma formação que se afirme em seu devir-político, deixando seus contornos e 

permitindo novas formas de ser professora e professor. 
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