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Resumo: 

A partir da experiência vivida no exercício da docência na Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, situada no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, instituição na qual atuo 

como professor nos cursos de licenciaturas em artes dedicadas a formar professores de música, 

dança, artes visuais e teatro, apresento o presente texto. Este trabalho tem como objetivo dar 

visibilidade ao trabalho realizado pelo grupo de pesquisa Laboratório da Imagem, que toma a 

Filosofia da Diferença como referência para realizar investigações que tratam da formação de 

professores tendo a arte como principal foco deste processo. Tendo como intercessores 

pensadores como Friedrich Nietzsche, Paul Valéry, Felix Guattari, Gilles Deleuze, entre outros, 

o Laboratório da Imagem busca problematizar sobre as possibilidades de formação de 

professores como um processo que pode se apropriar dos movimentos provocados pelo 

exercício da criação em arte. Para isso, toma de Gilles Deleuze suas reflexões ligadas a arte 

enquanto forma de pensamento, que ao lado da filosofia e das ciências são produtoras de 

pensamento, mas que diferente da filosofia que cria conceitos, e das ciências que cria 

construtos, a arte cria sensações. Assim, o grupo pesquisa como podemos contaminar a 

formação de professores pelas potencias da arte e, fazer deste processo um lugar também de 

criação. Pensar na formação de professores através deste viés é buscar criar caminhos inéditos 

para aspectos que envolvem a formação docente. É tomar as situações, as relações entre 

professores formadores e professores em formação e até mesmo o conhecimento já validado 

como forças de um plano de composição, no qual todos os envolvidos têm a possibilidade de 

fazer destes traços potencias que ajudam a compor a formação. Pensar a formação de 

professores como um plano de composição, conceito proposto Gilles Deleuze e Felix Guattari, 

é propor que este processo pode ser entendido com um movimento de criação, onde os lugares 
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estabelecidos não ocupam posições fixas e imutáveis, mas sim, são entendidos como potencias 

que podem se tornar criadoras e transformadoras nas relações estabelecidas neste campo de 

estudo da academia. Os trabalhos realizados pelo Laboratório da Imagem se aliam a conjuntura 

atual da educação brasileira, a qual neste momento, busca qualificar a formação de professores 

de arte no contexto da educação básica nacional e, principalmente, alimentar as discussões que 

entendem a formação superior como um lugar de experimentações e aprendizagens, no caso 

específico deste texto, experimentações e aprendizagens em artes para professores de arte. 

Palavras-chave: 

Formação de Professores, Filosofia da Diferença, Arte. 

 

A partir da experiência vivida no exercício da docência na Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (UERGS), situada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, instituição na qual atuo como professor 

nos cursos de licenciaturas em artes dedicados a formar professores de música, dança, artes visuais e 

teatro, apresento o presente texto. Cabe ressaltar que o regimento interno da UERGS aponta como um 

de seus principais objetivos contribuir com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, 

promover a pesquisa que envolve a arte, em especial a formação de professores em arte, entendendo 

que esta forma de pensamento tem relação direta com as possibilidades de busca por aumento da 

qualidade de vida da população e, por conseguinte, do desenvolvimento regional.  

Nesse contexto, este texto tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho realizado pelo grupo de 

pesquisa Laboratório da Imagem e do Som (LIS), que toma a Filosofia da Diferença como referência 

para realizar investigações que tratam da formação de professores, tendo a arte como principal foco 

desse processo. Tendo como intercessores pensadores como Friedrich Nietzsche, Paul Valéry, Felix 

Guattari, Gilles Deleuze, entre outros, o Laboratório da Imagem busca problematizar sobre as 

possibilidades de formação de professores como um processo que pode apropriar-se dos movimentos 

provocados pelo exercício da criação em arte. Para isso, toma de Deleuze e Guattari suas reflexões 

ligadas a arte enquanto forma de pensamento, que ao lado da filosofia e das ciências são produtoras de 

pensamento, mas que diferente da filosofia que cria conceitos, e das ciências que cria construtos, a arte 

cria sensações. Para estes autores, as ciências, as artes, as filosofias são possibilidades de criação 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992). Assim, o LIS dirige suas pesquisas para a seguinte questão: como 

podemos contaminar a formação de professores pelas potências da arte e fazer desse processo um 

lugar também de criação?  

Pensar na formação de professores através desse viés é buscar caminhos inéditos para aspectos que 

envolvem esta formação.  É tomar as situações, as relações entre professores formadores e professores 

em formação e até mesmo os conhecimentos já validados como forças de um plano de composição no 
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qual todos os envolvidos têm a possibilidade de fazer destes traços potências que ajudem a compor 

esse processo formativo. Pensar a formação de professores como um plano de composição, conceito 

proposto Deleuze e Guattari, é propor que este processo possa ser entendido como um movimento de 

criação, onde os lugares estabelecidos não ocupam posições fixas e imutáveis, mas são entendidos 

como potências, que podem se tornar criadoras e transformadoras nas relações estabelecidas neste 

campo de estudo na academia. Os trabalhos realizados pelo Laboratório da Imagem e do Som fazem 

parte da conjuntura atual da educação brasileira, a qual, neste momento, busca qualificar a formação 

de professores de arte no contexto da educação básica nacional e, principalmente, alimentar as 

discussões que entendem a formação superior como um lugar de experimentações e aprendizagens, no 

caso específico deste texto, experimentações e aprendizagens em artes para professores de artes. 

A elaboração da justificativa deste trabalho pode ser traduzida pelo seguinte aspecto: são passados os 

tempos onde a Arte ocupava lugares de subalternidade no contexto escolar. O contexto escolar 

encontra respaldo para a presença da arte nas práticas educativas, também em decorrência das 

discussões acadêmicas, da elaboração de trabalhos de pesquisa que discutem a importância desta área 

no contexto escolar. Há suporte ainda na legislação brasileira que argumenta em favor da importância 

das Artes no cotidiano das escolas brasileiras. Estes aspectos já seriam suficientes para garantir a 

criação de pesquisas sobre a formação de docentes nesta área. No entanto, este grupo de pesquisa 

busca, entre outros aspectos, forças para compor os argumentos quem constroem as justificativas para 

a realização de suas atividades. A mais importante delas é a vontade de que a formação de professores 

de Artes possa ser tomada pela busca de novidades, e que a invenção possa ocupar os espaços 

acadêmicos e contaminar a relação dos professores de Artes com a própria arte e que esta relação 

amplie-se para suas ações docentes. É intenção do grupo de pesquisa não partir da relação proposta 

pelos olhares científicos, opção feita por grande parte das pessoas que compõem o contexto 

acadêmico, mas conduzir o estudo a partir do fazer artistado na produção de pensamento e relação 

com os conhecimentos, que envolvem o território da formação docente. O trabalho realizado pelo LIS 

também se justifica pela possibilidade de que sejam experimentadas, dentro do contexto acadêmico, 

outras formas de relação com os conhecimentos. 

Entender que a formação de professores de artes esteja contaminada pelas forças da arte e da criação é 

propor que este processo se ocupe de uma investigação que não busca encontrar verdades escondidas, 

mas que novos entendimentos possam ser inventados e com estas invenções novos processos 

formadores possam contribuir com as discussões que envolvem a busca por maior qualidade nos 

cursos de licenciaturas de Artes. Ao trocar o garimpo que busca entre os escombros da vida cotidiana 

as verdades escondidas pelo desejo de inventar, esta pesquisa propõe um deslocamento do processo 

formativo que se apóia na Representação, forma de pensamento que escolhe problematizar a realidade 

através da busca por suas verdades, forma esta, se não inaugurada, muito difundida por Platão, filosofo 
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grego que nos convida a pensar na vida através da distinção entre o mundo sensível e o mundo ideal, 

afirmando que o primeiro é uma cópia mal feita do segundo, pela vontade de estabelecer com a 

realidade relações guiadas pela produção da diferença, lugar alternativo a compreensão platônica. Ao 

fazer esta escolha, a opção deste trabalho passa a ser de que a relação com realidade não se limita a um 

entendimento dualista das possibilidades de experimentação com vida. Para isso, a pesquisa toma de 

Deleuze e Guattari a opção de entendimento sobre a criação.  No seu livro “O que é Filosofia” (1992), 

os autores nos dizem que a humanidade escolheu três formas de suportar as velocidades e intensidades 

que regem o caos da vida humana, as quais são a Filosofia, a Ciência e a Arte. Para eles, cada uma 

destas escolhas representa uma forma de pensamento, as quais não estão separadas por distinções 

hierárquicas, no que se refere às suas importâncias. O que difere são os planos nos quais as suas 

formas de pensamento são realizadas e o que cada plano produz diretamente. Enquanto a Filosofia tem 

o plano de imanência para criar seus conceitos, a Ciência tem seu plano de referência para criar suas 

funções (1992). Já a arte possui o plano de composição para criar seu bloco de sensações, os perceptos 

e afectos (idem). Cada plano desses é o local onde o pensamento acontece, sendo que para estes 

filósofos pensar é criar. Todavia, cada forma de criação possui suas especificidades, suas forças e 

potências. No entanto, elas não atuam de formas isoladas, ambas contaminam e são contaminadas 

umas pelas outras. Para esta pesquisa, interessa apropriar-se das criações que acontecem na Arte e na 

Filosofia, ou seja, a criação de conceitos e a criação de sensações como forma de pensamento. 

Enquanto o filosofo se expressa por conceitos, os artistas pensam através do bloco de sensações. 

Portanto, o que aqui interessa não é possibilidade de comunicação que a arte possa vir ter, mas sim a 

sua capacidade de criar sensações, sua capacidade de produzir ligações entre meios distintos, 

heterogêneos. Produzir através da arte relações entre meios pictóricos e meios sonoros, por exemplo. 

Tomar a capacidade de que as notas musicais possam permitir que a pele humana sinta o frio do 

inverno através de uma melodia (FERRAZ, 1998), ou ainda promover o contato com o odor da grama 

verde de um campo pelo simples contato com uma pintura (DELEUZE E GUATTTRI, 1992). Tomar 

deste e com este entre meio a possibilidade de criação de novos conceitos. Tratar desta produção, 

conceitos e sensações, como produção de pensamento, e por sua vez, atrelar a esse movimento a 

relação com os conhecimentos que pautam a formação de professores.  

 Tratar a formação de professores de arte a partir do viés aqui proposto leva também compartilhar com 

Deleuze (2006) a vontade de conceber a Filosofia como a disciplina que cria e não que contempla o 

que foi criado. A relação com o estabelecido acontece pela vontade de tomar o conhecimento como 

alimento para a vontade de criação, e não na “capacidade cognitiva de descobrir, revelar, desvelar” 

(TADEU, 2003). Ferraz (2005), compositor e filosofo nos diz que a música não é um mapa a ser 

desvendado ou ainda um conjunto de cifras que necessitam ser interpretadas, pois carregam consigo os 

segredos que nos permitem adentrar no universo da criação. Tomando como referência as palavras do 

deste autor, a formação de professores não é mapa a ser desvelado, ou ainda um conjunto de normas, 
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regras, apontamentos que necessitam ser interpretados, pois carregam consigo os segredos que nos 

permitem adentrar no universo dos processos formativos.   

Segundo Corazza (2008), o estudo sobre a possibilidade de inventar outras relações com determinadas 

áreas exige profundo conhecimento sobre o que se quer problematizar. Portanto, criar também é 

estabelecer uma relação intensa com os conhecimentos produzidos. Em seu livro “Poética Musical em 

6 lições,” Stravinsky (1996) afirma que uma das formas de compor novas obras é se aproximar o 

máximo possível dos compositores que o antecederam, fazendo isso para poder criar o que ainda não 

foi feito.  

Os argumentos até aqui apresentados ajudam a apresentar o primeiro traço que compõe a justificativa 

de elaboração da pesquisa realizada pelo LIS. A intenção de criar novos espaços e relações que 

possibilitem a criação de conceitos, que possam atravessar, de forma positiva, a formação de 

professores de Artes, e através deste movimento, criar um processo de crítica voltado a esta formação. 

No entanto, não uma crítica conduzida pela denuncia e, sim, pela invenção de novidades que por si só 

ajudam a problematizar situações dadas e estabelecidas, valendo-se da força do novo para colocar em 

cheque dogmas e doutrinas. Na concepção deste trabalho, estes dogmas colaboram para a  produção de 

imobilidade no que se refere, não só a formação de professores, como também ao território da 

formação acadêmica, no seu aspecto mais amplo. Para tanto, a formação de professores de Artes, aqui 

passa a ser entendida como o plano de composição, território no qual elementos heterogêneos são 

colocados em relação, proporcionando que novas relações possam ser criadas para os mesmos. Nesse 

plano são levados em conta, os conhecimentos validado e estabelecidos pela literatura relacionada à 

formação de professores, os conhecimentos específicos que envolvem as quatro áreas das artes 

(Música, Dança, Artes Visuais e Teatro), aspectos da literatura que tratam da docência em Artes, além 

das problematizações que envolvem as discussões sobre a presença da arte no contexto escolar, tendo 

como local de partida a formação de professores. Ainda compõe este plano de composição todas as 

imprevisibilidades que são próprias da vida humana. Por se tratar de um plano de composição, esta 

pesquisa toma os elementos apresentados como potências que, através das suas especificidades, se 

transformam em matéria a ser trabalhada. A partir dessa perspectiva, pesquisar sobre a formação de 

professores busca no processo de criação em Artes ressonâncias. Um compositor ao escolher sons, 

texturas, matérias para compor seu plano de composição está criando condições para que a partir das 

suas opções, das relações que deseja estabelecer e inventar produza a sua obra de arte. Um plano de 

composição não é um plano de organização (FERRAZ, 2005). As suas escolhas não acontecem para 

que possibilidades sejam simplificadas, mas para que o novo aconteça a partir das condições criadas 

pelo compositor.  

Assim, uma das questões que conduzem este trabalho é: quais as possibilidades que se apresentam 

para a formação de professores onde o guia destas realizações desfaz-se dos paradigmas da ciência 
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para adotar a arte, não só como produção de pensamento, mas também como invenção de relações 

com os aspectos que compõem a formação de professores de Artes.  

Ao valer-se da arte, uma formação pautada por suas forças, atribui ao processo grande valia. Tendo 

como principal intercessor para esta colocação Valéry, esta pesquisa busca desviar os sentidos que, 

normalmente, são atribuídos aos métodos. Ao problematizar sobre as possibilidades de um método 

definido, no seu livro “Introdução ao Método de Leonardo Da Vinci” (1998), o autor afirma que, 

diferente dos métodos convencionais, o Método por ele estudado entende que a sua realização carrega 

a mesma ou maior importância que a meta, ou ainda que a meta do método é o seu desenvolvimento. 

A realização do método apresenta-se como a própria possibilidade de criação.  

A segunda questão que compõe a elaboração desta pesquisa refere-se ao processo formador como 

criativo. Desse modo, a formação de professores pode acontecer a partir da criação de novas 

possibilidades estabelecidas pela realização de um método que tenha como meta principal, não a sua 

conclusão, mas o seu desenvolvimento, processo este entendido como a própria criação. Em outras 

palavras, é possível que o processo de formação de professores, aqui concebido, como um método, 

seja mais importante que a meta, já que carrega consigo a própria meta?  

Problematizar a formação de professores a partir de um território no qual a arte conduz às diretrizes e, 

tratar desta formação concebendo esta como um método que assume que o mesmo carrega dentro de si 

a própria meta, conduz a apresentação da terceira questão que ajuda a compor os movimentos desta 

pesquisa. Para tanto, este projeto toma de Deleuze, do seu livro “Diferença e Repetição” (2006), a 

concepção de que a criação, a produção do novo carrega consigo uma força pedagógica. Assim, se 

tomarmos que a produção de sensações produzidas pelas Artes, ou a criação de conceitos realizados 

pela Filosofia carregam ações pedagógicas, já que a produção do pensamento, a invenção provoca o 

aprendizado de algo que ainda não existia. Portanto, quais as possibilidades de que a formação de 

professores de Artes possa produzir situações pedagógicas no que se refere, não somente ao próprio 

processo formativo de docentes, mas também, com as linguagens artísticas nas quais estes docentes 

atuam?  

Tendo como referência as questões acima apresentadas, os objetivos do LIS são: 

x Problematizar a formação de professores de Artes dentro do contexto acadêmico. 

x Investigar a possibilidade de elaboração de processos de formação de professores, tendo 

como guias a Filosofia da Diferença, a Arte e a criação de relações com o campo da 

Educação.  

x Criar métodos voltados à formação de professores, tendo como referência o conceito de 

método proposto por Paul Valéry. 
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x Contribuir com as ações formativas propostas pelos cursos de Licenciatura em Artes da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 

x Fomentar as discussões nacionais que envolvem a questão das licenciaturas e suas 

relações com a Educação Básica Brasileira. 

 

Caminhos metodológicos 

A empreitada aqui proposta encontra lugar para a apresentação de sua metodologia no Método de 

Dramatização, de Deleuze, apresentado no livro “A ilha Deserta” (2006), onde o filósofo propõe um 

caminho para investigação filosófica que troca a pergunta clássica o que é, pelas perguntas, onde é, 

quando é, quem deseja que seja e por que é. A principal força desta escolha reside na possibilidade de 

que a formação de professores em Artes possa ser entendida como um local de criação de 

possibilidades. Quando tomamos a pergunta o que é, a sua resposta pressupõe que a sua construção 

aconteça pela argumentação sobre o que não é. Tal construção é pautada por uma relação dualista 

entre aquilo que é com aquilo que não é. Assim, a resposta acontece pela negação e não pela posição 

afirmativa que aparentemente se apresenta. Ao realizar a troca proposta, esta investigação faz a opção 

pela multiplicidade como caminho a ser percorrido. Abre mão de totalitarismos, de verdades pré-

estabelecidas, para criar um território no qual as perguntas apresentadas são disparadoras das 

possibilidades e não instrumentos de descobertas de leis e diretrizes entendidas como naturais. A 

investigação sobre a formação de professores ganha uma potência totalmente vinculada ao texto da 

vida vivida, já que tais perguntas não conseguem afastarem-se da concepção deste processo, das 

opções que são feitas por aqueles que escolhem este território como espaço de realização de trabalhos 

e problematizações. Dessa maneira, pensar sobre esta formação é tomar o contexto social e político 

nas suas versões macro e micro, a elaboração dos currículos de formação, as práticas docentes e todos 

os aspectos que compõe este processo. Portanto, onde a formação de professores de Artes acontece, 

quando acontece, quem deseja que se realize e por que se realize consiste em tomar o Método de 

Dramatização para a condução desta investigação.  

Outro traço da metodologia que compõe esta pesquisa refere-se á possibilidade de utilização do 

conceito apresentado no livro “O que é Filosofia” (1992), de Deleuze e Guattari,   o plano de 

composição. Como já apresentado anteriormente, o plano de composição é o território no qual a arte 

tem seu espaço para realizar suas criações. Ao delimitar este plano, escolher os elementos com os 

quais vai trabalhar, decidir como criar relações entre estes elementos e o exterior do próprio plano, 

sempre na busca de produzir algo que ainda não foi, no qual o criador seja um compositor, um pintor, 

um bailarino, um escritor. Neste plano, sua principal intenção não é comunicar, mas sim criar 

sensações a partir da obra que nasce. O que esta pesquisa quer tomar como força para a elaboração 

desta investigação é a possibilidade de que o território de formação de professores de Artes possa ser 
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entendido com um plano de composição. Para isso, a partir das perguntas propostas pelo Método de 

Dramatização, criam-se condições para que os investigadores possam elaborar novas relações entre os 

elementos investigados e por sua vez produzir alternativas inéditas para este tema. Não se criam 

dogmas, nem diretrizes a serem seguidas. O que nasce é o resultado da relação criada pelo 

investigador, que como o criador em arte, vale-se dos seus materiais para inventar formas de 

disposição destes nos contextos escolhidos.  

O terceiro aspecto desta metodologia vincula-se as propostas de Barthes, onde nos seus livros “A 

Preparação do Romance I” e a “Preparação do Romance II”, problematiza questões que envolvem a 

escrita no contexto da criação. Para este autor, a escrita é uma forma de composição e encontra sua 

principal força no romance, local onde a palavra não tem compromisso com a metalinguagem. A 

ressonância proposta por este projeto de pesquisa é que a própria elaboração dos produtos escritos 

esteja contaminada por este entendimento, fazendo com que a escrita realizada, a partir do contexto de 

formação de professores de Artes, além de possuir o poder problematizador sobre o tema, possa 

também se apresentar como espaço de experimentações e novidades, no qual a escrita compartilha 

com as artes a possibilidade de implementação do novo.  

O quarto e último aspecto desta metodologia toma dos livros “Sobre o Teatro: um Manifesto de 

Menos; O Esgotado” (2010) e “Kafka por uma literatura menor” (1977) de Deleuze, sua discussão 

sobre uma arte menor, abordando a criação de uma língua estrangeira dentro do próprio idioma. O que 

esta pesquisa toma deste conceito é, a partir das perguntas propostas pelo Método de Dramatização, 

descobrir as forças que burlam as grandes leis voltadas a formação de professores de Artes, pesquisar 

sobre a formas que são potentes, mas que consideradas como o fora do contexto dominante, acabando 

por não serem tratadas ou consideradas. Fazer com que estes desvios possam ser problematizados e 

transformados em elementos que pela sua força menor contribuam na elaboração do plano de 

composição voltado à formação de professores de Artes. 

Outro aspecto que merece atenção, no que se refere às escolhas metodológicas, é o desconforto 

proporcionado pelas relações hierárquicas estabelecidas entre os espaços educacionais. Ao tomar a 

Filosofia da Diferença como principal intercessora na orientação dos trabalhos propostos pelo LIS, 

também escolhemos buscar relações que não ocupem lugares de autoritarismo ou subalternidade nos 

contextos educacionais. Assim como a filosofia, a arte e as ciências são formas de criação e, não 

possuem entre si distinções de posição ou de importância, a pesquisa que trata de formação de 

professores em Arte assume esta posição para tratar dos elementos que compõem seu plano de 

composição. Professores em formação e professores formadores não são tratados a partir de posições 

hierárquicas, mas pelas suas possibilidades, assim como pelos conhecimentos escolhidos para compor 

o plano de composição da formação de professores de Arte. Esta escolha revela também um desejo de 
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problematização do contexto social. Para isso, este trabalho toma como referência as palavras do 

compositor Cage (2006, p. 340): 

Alguns compositores com preocupações políticas não demonstram tanto, em sua obra, as 

mudanças desejadas nas sociedade, uma vez que usam a sua música como uma propaganda 

para tais mudanças, ou como uma crítica da sociedade na medida em que ela continua a 

mudar de modo insuficiente. Para isso é necessário o uso de palavras. Os sons por si mesmos 

não são capazes de passas mensagens. E, quando não usam palavras, os compositores com 

preocupações políticas tendem a retroceder para as práticas musicais do século XIX.  (2006, 

p. 340) 

 

A partir das palavras deste compositor, a formação de professores aqui proposta busca, através das 

suas ações, problematizar também o contexto social mais amplo que o educacional. Problematizar as 

posições dos conhecimentos, as possibilidades da criação em arte, os lugares de atuação de professores 

em formação e professores formadores é uma forma de problematizar os valores sociais e propor 

mudanças para as situações onde o autoritarismo possa impedir a vida de realizar suas potencialidades 

no mais alto grau de atuação.  

 

Proposições Metodológicas 

1º Desconfiar das relações com os conhecimentos, ideias, pensamentos pautados pela pergunta o que 

é? 

2º Dedicar a atenção para a formação de professores enquanto possibilidade de pensamento artistado, 

que como tal expressa suas criações através das sensações. 

3º Estabelecer com as diversas histórias das artes uma relação que dedique atenção às singularidades 

dos acontecimentos, ao que não é contínuo, aos saltos, os acasos, o disperso que, tradicionalmente, a 

história tradicional joga fora. 

4º Desfazer-se dos julgamentos morais que atribuem aos conhecimentos valorações hierárquicas, 

estabelecendo parâmetros a partir de suas complexidades, tempo histórico, geografias e etnias.   

5º Ler e escrever sem a pretensão de julgar, deixando que os pensamentos, as ideias possam chegar aos 

olhos, ao ouvidos de uma forma que o corpo inteiro compartilhe das sensações produzidas.  

6º Procurar arte onde, aparentemente, ela não existe. Produzir uma ação investigadora, inquieta, 

inconformada. 

7º Afastar a passividade da leitura: ler, fazendo desta ação um ato criativo. 



4577 

 

8º Ampliar as possibilidades de relação com os conhecimentos para além dos parâmetros pautados 

pelo certo e pelo errado. 

9º Inventar perguntas no lugar de somente respondê-las.  

10º Inventar problemas. Exemplo: ritmo e melodia são elementos díspares que nas suas singularidades 

compõem o fazer musical ou eles exercem entre si algum outro tipo de relação? Quais outros tipos de 

relação podem ser criados entre ritmo e melodia que não aquela que coloca o ritmo como um suporte 

de sustentação à melodia? 

11º Inventar conceitos.  

12º Inventar formas de pesquisar sobre a formação de professores. 

13º Reinventar as artes. 

14º Estudar intensamente o maior número de propostas pedagógicas, didáticas e métodos voltados à 

formação de professores de artes para se afastar o máximo possível deles. 

15º Estudar a maior quantidade possível de manifestações artísticas, das mais sofisticadas às mais 

simples, das mais distantes no tempo às últimas invenções, para que as mesmas sirvam de alimento 

para a realização desta pesquisa. 

 

Conclusão 

Tomar as Artes e a Filosofia da Diferença como elementos para a elaboração de uma investigação 

acadêmica é a principal força deste trabalho. Problematizar sobre a formação de Professores de Artes 

através de uma crítica compõe esta proposta de pesquisa. No entanto, esta crítica não é construída pela 

denuncia, pelo apontamento de discordâncias conceituais ou mesmo da ordem que constitui o 

cotidiano que envolve este tema. Esta crítica acontece pela vontade e pela busca de experimentações e 

contato com as novidades. Para isso, a problematização aqui proposta acontece pela pesquisa das 

possibilidades de que novos entendimentos e novas relações possam ser criados, quando tratamos de 

formação de professores de Artes. Valendo-se das ideias propostas por Corazza (2008), este trabalho 

quer acontecer afastando-se dos modelos de pesquisa que, têm na tomada de fatos, o critério para a sua 

realização (empirismo), a razão como guia que proporciona um encontro entre o racional e a realidade 

(racionalismo), da pesquisa que atribui exageros afetivos ao pesquisador e pesquisados, foco nas 

subjetividades, indivíduos, no Eu, nas investigações carregadas de nostalgia, na busca por algo a ser 

reconstituído (romantismo). Este trabalho dirige suas energias para a criação, e com isso, quer 

compartilhar com as potências produzidas pela Filosofia da Diferença e pelas Artes um de seus traços 

mais importantes, a invenção. Concebe, assim, a criação de conceitos e a produção das sensações 

como formas de pensamento, e com isso, pode contaminar o espaço acadêmico com as possibilidades 
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que são inerentes aos processos criativos, e talvez, através da invenção, contribuir para que este espaço 

formativo possa se constituir como um lugar de experimentações e criações.  
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Resumo: 

Com base em pesquisa bibliográfica este trabalho analisa os principais resultados de pesquisas 

brasileiras sobre formação e identidade do professor tutor, no ensino superior, na modalidade à 

distância. Trata-se de balanço da produção acadêmica brasileira sobre essa temática, no período 

de 1996 a 2010, pós promulgação da Lei 9394/96, que fixa as diretrizes da educação nacional e 

amplia a concepção de formação inicial e continuada de professores. Trata-se de pesquisa 

realizada por meio de levantamento de trabalhos no Banco de Teses e Dissertações da CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – com o uso do descritor: 

professor tutor. Os dados coletados foram organizados em quadros-síntese, com base nos 

seguintes critérios: nível, data e local de realização das pesquisas, foco de análise, perspectiva 

abordada. Os dados obtidos são analisados com o apoio teórico de autores como: Tardif, 

Lessard, Nóvoa, Levy, Belloni, Moraes e Valente. Os resultados revelam que não há uma 

definição clara da identidade do professor tutor ou de seu “fazer”, que aparecem, nas pesquisas 

analisadas, vinculados à cultura da instituição de ensino superior em que esse profissional está 

inserido. As análises permitem, ainda, detectar tendências relativas a: aumento do número de 

pesquisas a partir dos anos 2000; concentração das produções no sudeste e sul do país; variação 

dos focos para os quais se voltam as pesquisas. A diversidade de nomenclatura utilizada nas 

pesquisas analisadas – “orientador de disciplina”, “professor on-line”, “mediador”, “tutor”, 

“professor-tutor” – revela que as políticas públicas, a legislação e as próprias instituições de 

ensino superior oscilam em relação a considerar o tutor como um “professor”, o que indica que 

a identidade desse profissional não está claramente definida e que seu “fazer” também é distinto 

nas diversas instituições em que atua. A educação na modalidade a distância é uma realidade 

que dia a dia tem ampliado possibilidades de acesso a um número cada vez maior de estudantes. 


