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Resumo: 

Este texto apresenta resultados de uma pesquisa participante, desenvolvida desde 2008, na 

disciplina Arte nas Séries Iniciais, junto ao curso de Pedagogia, da Universidade Estadual 

Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. Esta disciplina possui caráter 

optativo e aceita estudantes desde o primeiro ano de graduação. A disciplina trata da formação 

cultural, no sentido adorniano do termo, adotando como referencial a teoria crítica da educação. 

Um profissional de nível superior necessita ter um olhar crítico e sensível para as mensagens 

que lhes são apresentadas, bem como por eles também produzidas, numa sociedade 

intensamente visual como a nossa. Além da leitura de textos pertinentes ao olhar crítico e a 

análise de formas visuais que nos cercam, há vivências na linguagem das Artes Visuais e 

viagens de estudos a espaços cultuais da cidade de São Paulo para que os acadêmicos possam 

conhecer como se configuram estes espaços e adquirir noções sobre o sistema de arte no país. 

Um profissional de nível superior precisa de formação além da técnica: a arte é um dos 

caminhos possíveis para isto. A necessidade de oferecer esta disciplina surgiu da urgência de 

estruturar um olhar crítico sobre a visualidade e sua influência no cotidiano de estudantes e 

professores, ao atingir a subjetividade e os modos de pensar e agir, também na docência. Nos 

cursos de graduação de Pedagogia preparamos profissionais de nível superior, que atuarão no 

processo formativo de crianças, jovens e adultos, e devem possuir conhecimentos básicos para 

atuação, pois igualmente, é um dos níveis em que poderão atuar, após a complementação dos 

estudos para a docência universitária. Entendemos que este preparo deve começar já na 

graduação, em todas as áreas do saber. Neste estudo, atuamos nos cursos de Pedagogia, 

apoiando-nos sobretudo na concepção adorniana de formação cultural, consideramos a docência 



universitária como trabalho que deve buscar sempre os mais diversos modos de ensinar e avaliar 

a aprendizagem de seus graduandos, os quais precisam contemplar formação técnica específica 

(o domínio dos fundamentos e procedimentos indispensáveis à prática profissional), a ética e a 

formação cultural, e ainda ancorar nossas didáticas na relação dessas dimensões, a fim de que o 

futuro profissional conquiste autonomia para a urgente necessidade de nossa sociedade em 

produzir conhecimentos, sem esquecer preceitos éticos e humanos. Nossa investigação faz-se 

relevante para o futuro professor, porque a formação cultural aqui postulada envolve 

emancipação de juízos e aguçamento de percepções estéticas, o que contribui para, em qualquer 

profissão, termos ciência e culturas de paz. Os estudantes possuem autonomia para montar e 

fundamentar seus portifólios, objeto maior de avaliação, fundamentando suas escolhas 

teoricamente. Mesmo prevalecendo a linguagem das artes visuais, a escrita, expõe a trajetória do 

acadêmico. Como os pedagogos irão atuar nos âmbitos escolares e educacionais, isto é 

fundamental. Assim como a arte, o desporto, o lazer e tudo que una o sensível ao cognitivo. 

Palavras-chave: 
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O presente trabalho postula uma formação cultural articulada ao resgate da arte na formação de 

pedagogos, concretizada neste ato de comunicação com o outro, para reconhecer a si, sendo a 

alteridade, recíproca: para reconhecer o outro, preciso conhecer o eu. Formação cultural 

concebendo o desenvolvimento de aptidões críticas visando desmascarar ideologias, conjugado 

à capacidade de manter a autonomia, apesar do contato com referenciais construídos e 

divulgados pelos mecanismos de controle de subjetivação humana, permeada pelas instâncias da 

educação formal, não-formal e informal, iniciando-se na infância. Formação cultural reveladora 

da narratividade das histórias vividas nas manifestações, também artísticas de cada pessoa, seja 

estudante, funcionário ou professor, no espaço universitário.  

O ensino oficial reprodutor da semiformação cultural (ADORNO, 1995) e os professores, nesse 

processo (de)formativo, instalados pela indústria cultural e seus desencadeamentos corroboram 

para uma educação mutilante que está muito aquém dos anseios humanísticos de modo geral, 

atuando no sentido de desfigurar a identidade de estudantes e professores. Com uma identidade 

desfigurada, temos a autoestima atingida e dificuldades de pertencimento a grupos. Daí o 

isolamento pessoal que leva à frustração, e consequentemente, à violência. Temos escolas em 

todo o país, ainda que muitas em precárias condições. Onde quer que exista uma escola, que se 

faça o melhor trabalho para educá-la. 



Todavia temos os docentes, mal remunerados e trabalhando em condições hostis. Deste modo, 

aqueles que podem,de fato, frequentar uma universidade, tem a responsabilidade social de se 

mostrarem aos seus estudantes, de qualquer idade, como pessoas que tem uma visão ampla do 

mundo semovente onde vivemos, e que passa um a crise de valores pertinentes à vida, 

expressivamente grave. 

Subtraem-lhes a sensibilidade, a criatividade, os atos espontâneos constituintes da transposição 

da curiosidade mágica à curiosidade epistemológica (FREIRE, 1997), proporcionado pela 

leitura do mundo e da palavra. Propagam o indivíduo modelado, (in)formado e deformado, 

adormecido ao que lhe é imposto e que ele, no subsolo de sua consciência danificada, legitima 

como algo natural e inevitável. Diante da facticidade da impotência em atingir o regogizo do 

corpo e do espírito, o indivíduo permanece sem saber qual seria sua forma original, humana.  

Não afirmamos a completa ingenuidade do indíviduo, para sucumbir inteiramente, sem 

resistência alguma, à apreensão (erfassung), pelas estratégias da indústria cultural e da 

semiformação humana (ADORNO, 1995). Todavia temos de admitir as contradições estruturais 

da sociedade capitalista como engrenagens magnificamente disfarçadas e suplantadas por 

promessas de futuros justos, altamente sedutoras.  

Como já visto, tão perfeitamente sedutoras a ponto de envolverem famílias e gerações, obtendo 

igualmente nelas o reforço para manter a naturalização da subserviência ao lucro obtido através 

do embrutecimento humano. 

Se vivemos coniventes, ainda que não absolutamente satisfeitos, com determinantes estruturais 

da sociedade reconhecidamente injustos, também sabemos ser a formação cultural, com ênfase 

na emancipação do sujeito, incapaz de alterar sozinha a paisagem social danificada na qual nos 

encontramos. Porém, igualmente concordamos sobre sua importância para devolver a cada um 

de nós, a consciência da humanidade abandonada.  

Neste fluxo de contradições, bem sabemos da dificuldade de alcançarmos a necessária formação 

cultural a fim de reverter este cenário repleto de atrocidades cometidas, por nós mesmos, seres 

humanos, a outros seres humanos, longínquos ou muito próximos. Tudo isto por medo, terrível 

medo, de assumirmos nossa capacidade de amar. De sermos seres plenos de “amorosidade” 

(FREIRE, 2005), desenvolvendo o termo formação, referindo-se à docência, tangenciando a 

concepção adorniana de formação cultural  

A conexão existente entre a razão instrumental na formação de professores e o conhecimento 

reificado, desenvolvido na prática cotidiana escolar, requer permanente sensibilidade para o 

exercício da auto-reflexão crítica; para a atenção ao papel da escola no movimento de 

desbarbarização da sociedade. Exige a valorização da hermenêutica, ou seja, reelaborar o 

passado como esclarecimento do presente e configuração do futuro.  



O ensino de Arte, a educação com pressupostos na formação cultural, na atualidade e de acordo 

com a instabilidade global onde estamos imersos, fundamenta-se na democratização dos 

códigos eruditos, populares e mercantis da arte – a cultura visual (HERNÁNDEZ, 2000) - para 

todas as classes sociais. Como conseqüência da educação danificada a qual o capitalismo remete 

seus sujeitos, impossibilitando-os de terem acesso às variadas formas de cultura, negando-lhes a 

formação cultural e, portanto, sua autonomia, surge o que Adorno (1995) denomina 

semiformação. 

A semiformação é mais prejudicial do que a ignorância, porque esta, a partir de seu auto-

reconhecimento, desencadeia um processo formativo. Se sabemos ignorar um assunto, podemos 

buscar sanar esta lacuna. Se pensamos conhecê-lo, e somente o sabemos superficialmente, 

podemos estagnar no conceito do senso comum acerca desse assunto. Logo, estando o homem 

consciente de não-saber, não possuir conhecimento sobre algo, irá buscar apropriar-se e 

reelaborar, os saberes de que carece. A semiformação por sua vez, proporciona ao sujeito a idéia 

de um falso-saber, um verniz formativo, o qual não lhe permite ir além da superficialidade dos 

acontecimentos, impedindo-o de desenvolver seu potencial humano e social. Impede-o de 

reconhecer seu saber equivocado. Impele homens e mulheres a crerem nos fatos editados, 

afastando-os da percepção dos mecanismos sócio-culturais que os oprimem, ao mesmo tempo 

em que não se responsabilizam pela própria vida, configurando seu estado de menoridade, como 

eternas vítimas.  

Logo, se a formação cultural articula-se à diferenciação individual, a semicultura estará 

vinculada à semi-individuação (ou pseudo-individuação). 

A tradição universitária no Brasil está centrada no currículo de bases estabelecidas, ou definidas 

em instâncias superiores, atualmente na exigência de exacerbada produtividade formal 

acadêmica, o que, na área de ciências humanas, dificulta posicionamentos educativos altruístas 

na formação de profissionais da área de desenvolvimento humano. Esta área requer trabalho em 

constante perspectiva coletiva e de comunicação solidária, respeitando o “tempo humano” para 

a realização das pesquisas, do aprender e ensinar. Assim como as linguagens de certas áreas da 

cultura universitária, na graduação, são utilizadas em uma hierarquia equivocada..  

Didáticas e demais métodos de produção e reconhecimento dos modos de aprender e apreender 

de cada um, o conhecimento, suprimem sob a exigência da certificação produtivista 

inconsistente e do individualismo egoísta, o qual sobrevaloriza o aspecto quantitativo da 

produção universitária e sua  função social. Hoje, já vemos a extensão universitária 

estabelecendo uma rua de mão dupla em suas ações junto às comunidades, permitindo um ir-e-

vir entre a comunidade e a academia. 



Assim buscamos nesta proposição aos estudantes de um curso de Pedagogia, e na perspectiva 

dos projetos de trabalho (Hernández, 2000, 2007), provocando reação às formas instituídas de 

produzir e receber conhecimentos na escola, explorando práticas fomentadoras do traçar e 

reconhecer os próprios percursos metodológicos sensíveis e intelectuais, por meio da linguagem 

das artes visuais. 

No Brasil, apesar das diferenças sócio-culturais, encontramos as escolas amalgamadas pela 

legislação, bem como das hierarquias sócio-econômico-culturais em todas as regiões do país.  

Deste modo as escolas, sejam públicas (municipais ou estaduais) ou particulares deparam-se 

com a problemática imposta pelo currículo de bases estabelecidas do sistema educacional. Neste 

currículo as matrizes curriculares estão homogeneizadas no trato do tempo humano, 

substituindo-o pelo tempo da alta produtividade da indústria e do comércio e altas tecnologias, 

impedindo envolvimentos intelectuais e socialmente salutares no tempo vivenciado na sala de 

aula, destituindo nossos estudantes e professores do direito ao prazer do conhecimento e da 

sensibilização das relações humanas, voltadas para caminhos e espaços de paz, solidariedade e 

sustentabilidade.  

A linguagem da arte, focalizada neste estudo, requer sensibilidade, afetuosidade e técnica. E 

estas dimensões não se plenificam com facilidade na cultura atual, principalmente em sala de 

aula, onde o(a) professor(a) está, literalmente, com seu corpo exposto diante dos estudantes, à 

espera de seus juízos, e a ensinar arte sem tempo para ser artista, ou aprofundar-se nos estudos 

das linguagens artísticas. Nós, docentes, somos expostos diariamente a muitos juízos, oriundos 

dos estudantes – qualquer que seja sua idade – dos nossos pares, e do julgamento externo da 

sociedade, a qual tem atribuído demasiadamente à escola responsabilidades antes restritas ao 

âmbito familiar, demonstrando um período onde o quadro de valores humanos básicos é 

danificado face às modificações culturais. 

Os docentes não familiarizados com pesquisa, realizam práticas artísticas, sem aprofundamento 

no histórico dos conceitos próprios da arte e sua terminologia, tampouco experiências e 

reflexões em suas práticas no desenvolvimento de atividades artísticas com os estudantes. Nosso 

sistema sócio-econômico privilegia, permanentemente os processos racionais do trabalho, em 

detrimento da emoção e do lazer, dado o caráter utilitarista da ideologia do consumismo e da 

acumulação. 

Urge uma reorientação sensível da ação do educador, também em arte, a fim de evitar o 

propósito alienante que pode estar implícito nas práticas da sensibilização humana sem 

fundamentação teórica dos docentes que as coordenam.  

A arte é das linguagens mais profícuas nos processos de autoconhecimento e de conscientização 

humanos. Sendo mal desenvolvida a arte pode ser também fonte de alienação psicológica, 



social, política e cultural. A arte dos séculos XX e XXI, através dos movimentos artísticos 

significativos, muito bem capta questões hoje postas em discussão, entre elas a articulação da 

arte erudita, da indústria cultural e da arte do povo, considerando a tríade cultura-educação-arte, 

perpassados pela sociedade e sua problemática.  

Promover ações para melhoria da qualidade do ensino, implica entre outras questões. A tarefa 

de aglutinar esforços para uma maior habilitação do nosso quadro docente, atuante no ensino de 

arte, neste caso, artes visuais. A educação na contemporaneidade exige um docente mais 

autêntico, dinâmico e com autonomia suficiente para agir com liberdade na aplicação de saberes 

de outras áreas do conhecimento, na sua atividade cotidiana que o faz sujeito histórico. 

É necessário pensar a produção das linguagens artísticas em nosso tempo por professores e 

estudantes e os efeitos de vinculação da arte a todas as dimensões da formação humana. A 

abordagem da arte, e aqui, da visualidade cotidiana um dos maiores propulsores da capacidade 

sensível-cognitiva e de seus efeitos desenvolventes. Assim, cabe resgatar esse espaço nas 

instituições educativas e ampliá-lo igualmente nas ações concretas de cada pessoa, também na 

sociedade.  

Concebemos cultura como ação e intervenção, numa dinâmica metodológica da interação entre 

os elementos envolvidos, operando-se num fazer que transforma cada um dos indivíduos em 

produtor cultural. Construindo a cultura, homens e mulheres são por ela constituídos.  

O conceito de formação cultural (Adorno, 1995) implica compreensão dos processos de 

elaboração do conhecimento, enfatizando sua autonomia, seus mecanismos de dominação e suas 

consequencias nas comunidades. Autonomia possível nas instâncias instituídas, como a escola, 

da educação infantil à universidade. 

Considerando as características da sociedade contemporânea vislumbramos possibilidade de 

modelos alternativos de educação, baseados no questionamento crítico e na reconstrução do 

conhecimento, enfatizando-se a necessidade de ouvir as vozes de todos e todas envolvidos no 

discurso educativo. Do mesmo modo, teremos de considerar a cultura visual urbana como 

contexto de ensino-aprendizagem, preparando crianças, jovens e adultos para atuar consciente, 

crítica e criativamente em ambientes cultural e tecnologicamente híbridos, próprios do nosso 

tempo.  

Neste contexto, emergem na cultura visual, a arte pública, as tecnologias de produção e criação 

de formas visuais e a, cada vez maior aproximação da música, das artes cênicas e da dança, 

junto à visualidade. São dispositivos para conceituar e orientar processos colaborativos de 

compreensão crítica das artes visuais e sua inserção social com alteridade dos sujeitos, ao lado 

das manifestações culturais, ainda mais autênticas, elaboradas livremente pelo povo. 



Uma destas possibilidades de transgressão da concepção comum de aula como lugar de trabalho 

pedagógico é o uso de viagens como espaço de aprendizado crítico da realidade, sendo processo 

de investigação e conhecimento, propiciando observação, comparação e produção de diferentes 

formas de criar, sistematizar e difundir manifestações culturais.  

Estas viagens pedagógicas (MIGNOT & GONDRA, 2007), investigadas desde 2007 neste 

trabalho, são fundamentais para a formação do conhecimento de sistemas oficiais da cultura 

artística e educacional, sendo utilizadas por educadores brasileiros desde o século XVIII, seja 

como viajantes ou anfitriões de visitantes estrangeiros, proporcionando profícuas experiências 

profissionais. 

Concordamos com Henry Giroux (1986, 1999, 2003) quando este defende veementemente a 

importância do tempo para o aprendizado e a produção de conhecimento na escola. Tempo que 

o currículo escolar não respeita, nem os sistemas educacionais demonstram interesse para que 

seja revisto, objetivando uma educação de fato profícua, a qual se desloque da informação 

memorizável ao conhecimento construído, historicizado e tornado significante e crítico pelos 

estudantes em cada nível de ensino. É fundamental dar sentido ao conteúdo estudado e criar o 

gosto pelo saber desde a infância. 

As viagens, como formação acadêmica e cultural de docentes e estudantes-pesquisadores é 

recorrente, apesar de ainda insuficiente, nas universidades brasileiras. No entanto, como 

recursos didáticos, envolvendo uma turma completa ou grupo de pesquisa, ainda não se 

tornaram usuais. 

Após as viagens os acadêmicos destacam em seus relatos, artistas e obras que lhe foram mais 

significativas, devido a suas propostas temáticas e técnicas disponíveis na época de sua criação 

e execução, bem como a necessidade de tempo para apreciação das obras de uma mostra e o 

desejo de pesquisar temáticas, técnicas, artistas, e assuntos vinculados às manifestações 

culturais e ao sistema de arte vigente em cada época e local. São discutidos temas acerca de 

curadoria, projeto arquitetônico para cada mostra de artes visuais, ou apresentação de peças 

teatrais, espetáculos de dança e música, sistema de divulgação, serviços educativos das 

instituições, patrocínios, políticas culturais, recursos humanos e materiais para sua realização, os 

custos financeiros de um desses eventos, e ainda, as parcerias exigidas para sua viabilização.  

A privatização cultural, em nível internacional e nacional, intensificou-se a partir da década de 

1980 (WU, 2006), quando as grandes corporações privadas ingressaram em um mercado, por 

muito tempo, de domínio estatal. Percebemos o quanto o sistema de arte é excludente e trata de 

modo desigual quem pretende nele envolver-se, seja como artista ou apreciador. Espaços 

oficiais de manifestações culturais não fogem à regra. De acordo com Benjamim: “[...]qual o 



valor de todo nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a 

nós?”(BENJAMIN,1994, p. 115). 

Cada objeto ou discurso, seja material, verbal, sonoro ou imagético, real ou virtual, é expressão 

de uma rede de trabalho humano corporificada em bens e serviços. A estrutura relacional do 

trabalho humano envolve todos os que dela participam numa dinâmica entre a cultura popular, 

do povo, a cultura feita para o povo e a cultura de elite, donde estão complexas relações (ou 

pactos silenciosos) entre a sociedade o poder econômico. Essas relações são difíceis de serem 

explicitadas, porque surgem revestidas pelos enfoque sedutores do mercado capitalista que afeta 

a todos indistintamente.  

O que parece destinado ao bem comum pode servir como enfrequecimento do poder de luta das 

minorias e fortalecimento das estratégias opressoras dos grupos dominantes, devido a estes 

discursos virem revestidos de semânticas demagogicamente capazes de convencer sua acolhida 

às minorias e aos excluídos. Este acolhimento, em verdade, vai retirar conjuntos de identidades 

pessoais e culturais e acontece igualmente no campo da cultura artística, seja esta popular, do 

povo, para o povo, erudita, independente do lugar onde se apresente.  

Daí a tendência de alguns profesores pesquisadores da educação crítica, e dos estudos da cultura 

visual e performativa trabalharem no sentido de construir condições para que os contatos com 

lugares e tempos de cultura afetem mais do que a cognição e o prazer da apreciação, 

prolongando-se em possibilidade efetiva de atingirmos experiências de ensino-aprendizagem 

provocadoras de novos posicionamentos e modos de atuação em docentes e discentes 

(Hernández, 2007).  

As viagens culturais, cujo estudo, foi aqui apresentado, tem sido trabalhadas na pespectiva de 

estudos da cultura visual perfomática. Assim, tangenciamos as questões de identidades 

culturais, no tempo em que estas estão cada vez mais compostas por fragmentos multiculturais, 

concebendo educação numa perspectiva social e cultural, e tendo de supô-la como possibilidade 

de diálogo ativo a um só tempo entre incluídos e excluídos, no fazer constante e concreto da 

cultura material, comportamental e ideacional, na qual sua dimensão narrativa possa 

transparecer, respeitando a cultura vivida dos seus sujeitos, elucidando diferenças e pluralidades 

- num intercâmbio simétrico de saberes - movendo-se entre o individual e o coletivo na 

construção da história.  

De acordo com Stuart Hall (2005), sujeito moderno é o ser estável, centrado, unificado, 

possuindo um núcleo interior estabelecido no nascimento, dotado de previsibilidade e mantido 

idêntico ao longo da existência, enquanto o sujeito sociológico é aquele constituído na expansão 

industrial e na disseminação dos meios de comunicação de massa. Percebemos como a escola, 

apesar de seus discursos progressistas, mantém-se arraigada à primeira concepção de identidade 



e, por conseguinte, desenvolve suas práticas pedagógicas ancoradas na concepção de sujeito 

com identidade estável e atitudes previsíveis, num mundo em que as fronteiras são semoventes e 

as identidades múltiplas. Nosso tempo derruba as fronteiras entre centro e periferia. 

Políticas de identidade e subjetividades possuem diferentes abordagens, sendo que todas são 

mantidas no plural em seus discursos. São construídas pela linguagem e pelos discursos, não 

sendo, portanto, estanques e sim, encontrando-se em constante deslocamento e assim 

configurando-se e reconfigurando-se.  

Estas políticas reivindicam o reconhecimento de grupos considerados subordinados, excluídos, 

pretensamente silenciados pelos grupos identitários hegemônicos. São, ambas, igualmente 

construídas, contraditórias e fragmentadas, São produzidas nas dimensões materiais, psíquicas, 

mentais e físicas.  

Incluímos aqui o fato de que estética corporifica  um campo de poder. Daí os estudos da cultura 

visual serem formadores de atitudes, crença e valores, observando como recebemos ordens dos 

objetos culturais, e os obedecemos, direta ou indiretamente. 

Neste contexto, ver o espaço físico do lugar por onde transitam diariamente, e verificar sua 

beleza, sua razão de ser, através de sua funcionalidade, ou seu abandono: sua carência de 

elementos mínimos para abrigar o trabalho de seres humanos. Ou o desdém com que seres 

humanos tratam o patrimônio público, seja por falta de senso de coletividade ou desrespeito a 

seus pares, traz à tona diversos questionamentos dos grupos.  

É problematizado que, se um espaço é constituído para um grupo do qual também somos parte, 

porque admitimos que outros o destruam, apenas por não ser sua propriedade particular. Se é 

público, é de todos. Sendo de todos, deve ser respeitado. 

Perceber este mecanismo ritual nas atividades cotidianas e suas relações de poder, contribui para 

o aclaramento de como se configura o empoderamento de alguns, neste caso especificamente, 

no âmbito da educação e da arte e sua visualidade e visibilidade.. 

Arte está inserida nos universos culturais da sociedade. São muitos estes universos culturais Sua 

elucidação sistemática permite que estejamos nos lugares ainda privilegiados para transformar 

saberes em conhecimentos, e difundi-los: a escola, igualmente local de trabalho, e a 

universidade. No Brasil precisamos disto: serviços educativos de instituições culturais e museus, 

viagens culturais e a presença de artistas e artesãos na escola, estendendo-se até a universidade. 

Um profissional de nível cultural tem de possuir a autonomia necessária para não ser  mais um 

na multidão do senso comum. 

Na academia nos construímos culturalmente pelo viés da cultura universitária, mas não somente 

por ele. Nossa prática educativa seja por meio da linguagem da arte, da ciência e da 



especificidade da educação - o ensinar e aprender - é influenciada tanto pela cultura eruditizada, 

quanto pela cultura do povo, nas quais e das quais somos agentes e enunciados, dependendo do 

contexto (HALL, 2005).  

Informalmente as epistemologias dos saberes - que aqui açambarcam todas as realizações da 

cultura humana - possuem uma sistematização interna de seus discursos. Entretanto, para que 

estas sejam respeitadas no interior das diversas culturas, precisam perfazer o caminho entre a 

"curiosidade ingênua" e a "curiosidade crítica", articulando o "saber fazer" ao "fazer saber", de 

modo que não sejam concebidos irresponsavelmente por meio de uma ingenuidade 

sentimentalista (FREIRE, 2005).  

Precisamos de uma abordagem séria e respeitosamente humana, com alegria, espírito estético e 

vontade de ler o mundo, igualmente pela linguagem da visualidade, a qual envolve inúmeras 

linguagens visuais - cada vez mais sufocados na concretude da prática educativa - buscando o 

ato de estudar pontilhado daquele eterno "brincar arteiro" que tínhamos quando seres humanos 

crianças. Ato este, sensível-cognitivo, entrelaçado naquela curiosidade, alegre e viçosamente 

criadora, que nos dava a paixão e a felicidade de descobrir o mundo.  

A semiformação cultural (ADORNO, 1995) da nossa sociedade invade todos os 

domínios das nossas vidas, numa atitude destruidora, oriundos pela indústria cultural e 

seu acervo de entretenimentos mutilantes da sensibilidade, ao embotar a cognição e 

capacidade crítica dos sujeitos, contribui para uma educação humanística aquém dos 

anseios do ser humano, fragmentando a identidade de estudantes e professores.  

Educar hoje, seja na escola ou no lar, é tarefa difícil, porque requer educadores capazes de 

discernir os caminhos viáveis dos perigosos, num curto espaço de tempo, pois se os valores 

humanos básicos não mudam, surgem necessidades fugazes, porém, muitas vezes, requisito para 

a vida em sociedade. Temos muitas máquinas, porém pouco tempo para o nosso “tempo” 

humano. É urgente admitir as contradições estruturais da sociedade capitalista como 

engrenagens magnificamente disfarçadas e suplantadas por promessas de futuros justos, 

altamente sedutoras desde a infância, culminando com os estudos superiores, onde estes 

mecanismos tem de ser compreendidos pelos futuros profissonais. Começarem a agir contra tal 

conjectura..  

Apesar de toda a ilustração e de toda a informação que se difunde (e até mesmo com sua ajuda) 

a semiformação passou a ser dominante da consciência atual, o que exige uma teoria abrangente 

(ADORNO, 1995). Os estudantes estão neste nível. E é fato, comprovado por qualquer docente, 

que muitos não desejam transpor esta condição. Acreditam ser possível a docência, com base na 

semicultura e no alcance de notas que lhes permitam a receber o diploma. 



Lembremos da amorosidade de que nos fala Paulo Freire (2005) a qual significa amar a vida 

acima de tudo. A nossa própria existência e a dos outros seres vivos. A nossa e a do nosso 

planeta. A minha e a sua. A do professor e a do estudante. Do branco e do preto. De qualquer 

povo, idade, gênero. Necessita exercitar-se para não ter receio de lutar, efetivamente, para que 

direitos humanos deixem de ser, em muitos casos, somente declarações formalizadas, para 

serem atitudes cotidianas, naturais. Impele homens e mulheres a crerem nos fatos editados, 

afastando-os da percepção dos mecanismos sócio-culturais que os oprimem, ao mesmo tempo 

em que não se responsabilizam pela própria vida, configurando seu estado de menoridade, como 

eternas vítimas.  

Arte no curso, através da disciplina mencionada “Arte nas Séries Iniciais”, utiliza-se da 

linguagem das artes visuais para desvelar a capacidade dos acadêmicos de utilizarem e criarem 

nesta forma expressiva, acompanhando, ao final, todo seu desenvolvimento tanto técnico como 

criativo, nos portifólios apresentados e por eles construídos. 

O sensível de cada pessoa tem de ser alimentado, pois apenas o cognitivo não dará conta das 

exigências que nosso mundo e locais de trabalho, assim como relacionamentos interpessoais. 

Estamos em um acelerado processo de mudanças. As linguagens da arte, unindo-se à ciência, 

tem avançado muito na construção de formas visuais interativas, que atingem nossos sentidos. 

Não podemos perder nossa dimensão sensível. Um profissional de nível superior necessita 

conhecer um espaço de vida para além da especificidade, a fim de manter sensibilidade e 

respeito pelos demais. A arte, pode, sim, ser um caminho de resgate pessoal e reconstrução 

social. 
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Resumo: 

Na prática de docentes do Ensino Superior existem muitos desafios que envolvem promover 

ambientes de ensino e aprendizagem cada vez mais próximos do exercício profissional e que 

antecedem os estágios profissionalizantes. Expor alunos a contingências que favorecem a 

aquisição de habilidades terapêuticas tem sido foco de estudo e de intervenção na disciplina 

“Laboratório de Análise do Comportamento aplicada aos processos clínicos”, pertencente ao 

Eixo Teórico-Prático do Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Psicologia. O 

presente estudo teve como objetivo apresentar os resultados da aplicação de uma metodologia 

para ensinar habilidades terapêuticas para alunos de graduação em Psicologia da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Bauru). Participaram deste estudo 120 

alunos, do quarto ano do curso de Psicologia. Durante 15 semanas os alunos foram expostos a 

sessões-aulas de terapia, com duração de 50 minutos. Os terapeutas e clientes foram os próprios 

alunos, divididos em 8 turmas. As sessões foram áudio-gravada e transcritas para efeito de 

análise dos dados. Todas as sessões/aulas foram assistidas pelos alunos e por dois docentes 

responsáveis pela disciplina. No final de cada sessão, os presentes preenchiam uma folha de 

observação com 14 itens, sendo cada item avaliado como: adequadamente executado (AE); 

parcialmente adequado (PA); inadequadamente executado (IE) e omitido (O). Após 

preenchimento da folha de observação, o aluno/terapeuta e aluno/cliente faziam a avaliação da 

sessão, em seguida os alunos/observadores relatavam sobre seus registros e, por fim, os 

professores avaliavam a sessão e grupo de observadores. Pode-se constatar que nas dez 


