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Resumo 
 

Esse texto busca apresentar o início de uma investigação desenvolvida no Programa de 
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade 

Federal de Goiás¹, onde se pretende problematizar questões a respeito da formação 

docente em artes visuais pensada a partir de repertórios visuais presentes no cotidiano de 
professores em formação inicial e de como tais repertórios reverberam na formulação das 
práticas pedagógicas desses professores. 
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Abstract 
 
This text presents the beginning of a research carried out in the Graduate Program in Art and 
Visual Culture of the Visual Arts School at the Federal University of Goias, where it is 
intended to discuss issues regarding teacher training in visual arts thought from present 
everyday visual repertoires of teachers in initial formation and how such repertoires 
reverberate in the creation of these teachers educational practices. 
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Penso que para iniciar uma escrita onde o foco está no repertório visual de 

professores em formação inicial em artes visuais,  eu poderia, e assim o farei, falar 

de meu próprio repertório e de como ele se entrelaça às questões que sempre me 

instigaram a pesquisar durante minha formação. Uma formação que é recente e de 

quatro anos apenas, mas que posso perceber imbricados nela, outros momentos da 

minha vida, imagens, artefatos, espaços e pessoas. 

 Nasci no inverno do Rio Grande do Sul. Um „baita‟ frio. Minha mãe fez xales, 

sapatinhos, calças e blusões de tricô. E continuou fazendo ao longo dos anos. Ela 

também bordava algumas das blusas com desenhos retirados de revistas. Era 

incrível ver a imagem se formando a cada lance da agulha. Assim como era incrível 

ver minha mãe e minha avó materna „crochetando‟. Tanta habilidade em formar 

longas carreiras, que no fim virariam cortinas, toalhas de mesa ou tapetes. Minha 

avó até me ensinou a fazer um ponto básico.  
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Aliás, minha avó me ensinava muitas coisas. Com ela, aprendi a cultivar flores 

e outras plantas. Ela acreditava que eu tinha mãos boas para o cultivo. Então 

sempre que eu ia à sua casa ela me dava uma folha de violeta ou um galho de 

roseira para eu plantar em seu jardim. Em casa, motivado plantei um abacateiro, 

uma pitangueira e uma ameixeira. Hoje, todos dão frutos.  

Falando em casa, morei em várias. Éramos meio nômades, sempre em função do 

dinheiro, ou da falta dele. Volta e meia estávamos morando na casa de uma de 

minhas avós. Minha cama sempre ficava no quarto delas. Da janela em dias de 

chuva eu admirava os pingos cair. Meus olhos vidrados viam e ainda vêem danças 

em poças d‟agua de gotas que se transformam em anéis de ondas. 

Na cozinha minha atividade preferida era enfiar a mão dentro da bacia de 

feijão enquanto minha mãe separava os grãos ruins dos bons para cozinhar no dia 

seguinte. No fogão à lenha eu gostava de ver o fogo com inúmeras cores se 

remexendo e emanando calor, e sobre a chapa pingar água com a ponta dos dedos, 

só para ver as gotas dando pulinhos até sumir. O cheiro da lenha ainda resiste em 

minhas lembranças. O gosto do pão posto sobre a chapa para torrar também. 

Entre as brincadeiras estavam expedições sobre balsas em pantanais, casinha, 

coleta de lixo, escolinha, escritório, viagens intergalácticas, pega-pega, esconde-

esconde, amarelinha, entre outras que pudessem ser improvisadas sem o uso de 

brinquedos “propagandeados” a todo o momento pela mídia. A única brincadeira que 

eu não participava era de boneca. Assistia, palpitava, mas nunca me atrevia a pegar 

uma no colo. Sempre gostei também de „pregar peças‟, „tirar sarro‟ com os outros. 

Por vezes me escondia debaixo da cama para puxar a perna de minha irmã, ou 

colocava volumes debaixo de suas cobertas para parecer que havia alguém. 

Já adulto, fui trabalhar. Entre as principais atividades estava pagar contas em 

bancos. Precisei perder a timidez para poder conversar, negociar e cumprir minhas 

tarefas. De certa forma, esse trabalho me tornou mais articulado, com um maior 

repertorio de palavras, expressões e gestos, hora sorrisos, hora caras feias por ter 

de enfrentar longas filas. E nessas relações sociais, percebi em mim um lado que 

ate então desconhecia, o interativo e conversador.  
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Meus anseios artísticos sempre estiveram enredados por imagens dúbias, por 

uma relação de desconfiança e talvez até de desafio sobre aquilo que é 

convencionalmente aceitável na sociedade. Minhas vivências sempre me deixaram 

bem claro de que somos cheios de defeitos e qualidades, independente do sexo, e 

principalmente que, o sexo não é determinante de que os meninos são mais 

agitados e as meninas mais delicadas. Entendi também, que nem sempre homens 

casam com mulheres e mulheres casam com homens, e mais, nem sempre 

precisamos casar e constituir família para sermos felizes.  

Os sexos, e as relações sexuais encontram pouso em meus trabalhos, mas 

por uma visualidade que também é ambígua, daquilo que pode parecer sexual para 

determinados olhares e que pode não parecer para outros. mais uma vez me vejo 

'pregando peças'. E para continuar a dubiedade, vêm as palavras bordadas nesses 

trabalhos, palavras que dizem respeito ao meu imaginário cotidiano e que perpassa 

pelas minhas amizades, uma fonte na qual sempre bebi.  

 

 

Figura 1. Maldita_cuidado que ela morde, 2008 

 



828 
 

Conviver com algumas pessoas, percorrer por outros espaços, me fez querer 

tornar meus objetos artísticos mais sensoriais, que apelassem ao tato e a outros 

sentidos que não só o da visão. Para mim, a participação das pessoas em meus 

trabalhos se tornava cada vez mais necessária, eu precisava do toque, da 

movimentação, do deslocamento dos objetos e das pessoas no espaço. Essa 

necessidade se manifestou também na docência. 

 

 

Figura 2. Instalação „Prazer‟ 

 

E então eu fui... 

 

“Os cinco sentidos como forma de abordagem da arte contemporânea com alunas 

do curso normal.” 

“Deslocamentos do espaço e tempo na produção de sentidos com alunos do ensino 

médio.” 
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“A arte de ver o mundo com os próprios olhos. Mãos, narizes, ouvidos e línguas.” 

Esses foram os nomes que meu projeto de estágio foi ganhando no decorrer 

da minha formação docente. Em um primeiro momento, trabalhei com a ideia de que 

podíamos vivenciar produções artísticas a partir de qualquer um de nossos sentidos, 

Depois, produzimos em sala de aula a partir de deslocamentos temporais, onde 

nossas produções de sentidos estavam imbricadas a outros momentos históricos e 

se colocavam em outros espaços e de outras maneiras. Em um terceiro momento, 

enfatizei com os alunos os modos de ver e interpretar imagens, artefatos e palavras 

na produção de sentidos que cada um opera. 

Fui me modificando muito durante esse período, principalmente depois de 

perceber que não era eu quem determinava o que iria acontecer nas aulas, mas que 

assim como meus objetos, eu lançava uma proposta, que poderia acontecer da 

maneira que eu havia projetado, ou poderia acontecer de uma outra forma.  

Contudo, em meus planejamentos estavam atividades que envolviam os cinco 

sentidos, a palavra enquanto escrita e enquanto produtora de outros sentidos, o 

lúdico, as imagens e os artefatos como possibilidades de interpretação. Não 

conseguia e nem pretendia desvincular o Marcelo artista do Marcelo professor, 

assim, minha pesquisa em estágio se constituía como uma produção artística 

também, e que nessa, o caráter de coletividade se mostrava como algo novo a 

conhecer.  

 

Figura 3. Imagens das aulas desenvolvidas no estágio. 
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Essa escrita autobiográfica me fez perceber então, os entrelaçamentos que 

minha vida pessoal, artística e docente criavam. Assim, percebi também que eu não 

determinava maior valor a uma parte em detrimento de outra, mas que envolvia, 

mesmo que inconscientemente, umas às outras, e como ainda busco por formação, 

produzo arte e vivo, tranço a cada dia novas relações. Por isso, aponto adiante onde 

minhas inquietações se estabelecem. 

 

Ampliando o olhar para a formação docente 

 

A formação docente está imbricada não somente na ideia de um professor 

detentor de saberes a serem repassados para os alunos, como talvez se tenha 

pensado um dia e que por vezes é encarado nos dias de hoje. Nesse momento em 

que vivemos, o professor adentra os espaços escolares imbuído sim de conteúdos, 

mas também os absorve nesses espaços, e um sistema de trocas pode acontecer 

entre professores, alunos e todo o corpo escolar na medida em que os caminhos vão 

sendo construídos. Essa mudança na área da educação e da posição do professor 

dentro de sala de aula muito se deve ao contexto em que vivemos hoje, na 

sociedade, 

[...] o indivíduo conflitua com a polaridade racionalidade-incertezas, tendo que 
relativizar ou mesmo renunciar a ideias e atitudes baseadas em sistemas de 
valores e condutas tradicionais. Vale dizer, o sujeito contemporâneo situa-se 
na racionalidade reflexiva – um constante ressituar-se no seu contexto e nas 
finalidades e condições que subjazem às relações sociais, via reflexão aberta. 
(RICHTER, 2006, p. 135).  

As mudanças ocorrem em uma maior velocidade em tempos atuais, 

imputando a nós, seres dessa sociedade sermos mais flexíveis e adaptáveis, o que 

também nos coloca em uma posição questionadora e reflexiva frente a essas 

transformações.  

Hall (2006, P.7) aponta que “as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o individuo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado.” No 

Brasil onde o multiculturalismo é uma questão que se mostra bastante relevante e 

não estabelece um perfil único para quem nele vive, esse sujeito unificado talvez 
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nunca tenha existido, e para o professor, que está todos os dias em contato, sendo 

afetado e afetando indivíduos em formação, atenta-se então a não reafirmar 

posturas tradicionais e definidoras de padrões sociais e comportamentais, mas 

colocá-las à reflexão, a questionamentos. 

A disciplina de história da arte, por exemplo, se apresenta muitas vezes aos 

acadêmicos de artes visuais como “um proyecto exclusivo y disciplinar, [...] una 

historia de los estilos, de los hechos, del conocimiento positivista, de la erudición 

formal del arte histórico, de las investigaciones empíricas sobre iconografia, estilo, 

[...]” (GUASH, 2005, p. 72). Neste sentido, acredito que, aos professores em 

formação cabe invadir esses espaços „fechados‟ para que o conhecimento adquirido 

na disciplina não seja trabalhado com seus alunos da maneira linear, assim como a 

que receberam e nem determinando um valor excludente de outros meios visuais.  

De todo modo, 

[...] o primeiro que teríamos que sinalizar é que não se trata somente de 
ensinar aos futuros docentes estratégias para serem professores, mas se 
trata de que vivam essas estratégias mediante a criação de situações de 
vivência, convivência e colaboração [...](HERNÁNDEZ, 2005, p. 32), 

entendendo que somos parte de um processo de educação e não transportadores 

ou transmissores de saberes. 

 

A cultura visual entrando na sala de aula 

 

Acompanhamos na educação, assim como em outros aspectos da sociedade, 

mudanças em sua trajetória. Já vimos historicamente algumas pedagogias que 

foram importantes para determinados períodos, como a pedagogia tradicional que 

segundo Ferraz e Fusari (1999) até as primeiras décadas do século XX destacava o 

ensino de desenho de ornatos, geométricos e cópias e era utilizado como 

preparação técnica para o trabalho. Anos depois a Escola Nova que ganhou espaço, 

difundindo a expressão do aluno como algo subjetivo e individual, onde caberia aos 

professores dar o suporte para que o aluno aprendesse fazendo. A partir dos anos 

1960 aproximadamente, uma outra vertente no ensino de arte ocupa o espaço da 
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escola: a pedagogia tecnicista que dá ênfase à construção através do uso de 

materiais diversos e/ou atividades e propostas de livros didáticos. 

Atualmente, a perspectiva da cultura visual vem produzindo novos sentidos 

para o campo educacional, uma vez que suas pesquisas e estudos apontam para 

um caminho mais flexível, um caminho que está relacionado com os espaços 

transitados por alunos e professores, com as imagens e produtos culturais de cada 

um, buscando investigar e conhecer as relações estabelecidas entre sujeitos e 

visualidades. Assim, podemos inferir que  

A cultura visual é uma trama teórico-metodológica derivada do pós-
estruturalismo, os estudos culturais, a nova História da Arte, os estudos 
feministas, entre outras fontes, que enfatiza não tanto a leitura das imagens 
como as posições subjetivas que produzem as representações mediadas 
pelas imagens. Isto significa considerar que as representações visuais são 
portadoras e mediadoras de posições discursivas que contribuem a pensar o 
mundo, pensarmos como sujeitos, e que fixam a realidade de como olhar e 
ser olhado. (HERNÁNDEZ, 2005, p. 37-38) 

Esses estudos não se restringem apenas a obras de arte, mas às imagens 

que nos povoam e que nos afetam, produtos de uma cultura pertencente a cada 

indivíduo, nos permitindo dialogar, indagar e estabelecer posicionamentos tanto 

sobre a arte quanto a outros aspectos da vida.  

Martins (2009, p. 99) aponta que  

as imagens emergem como espaços dialógicos nos quais se inscrevem 
narrativas, trajetórias e histórias que, de alguma maneira, nos interpelam, 
desalojam e instigam fazendo perguntas que nos mobilizam em busca de 
explicações ou respostas para a provocação das imagens.  

Pensar as artes visuais em sala de aula articulada à perspectiva da cultura 

visual é deslocar pontos-chave institucionalizados – ensino de desenho técnico, 

artesanato, história da arte, recreação – para um pensamento crítico interpretativo 

da imagem, partindo do cotidiano do indivíduo, onde este traz consigo bagagens que 

podem ser muito próximas as do colega de classe, por pertencerem ao mesmo 

ambiente, porém, muito distantes quando analisadas outras questões, como a 

religião a qual o aluno pertence, o bairro onde mora, as condições físicas e sociais e 

os acessos a livros, internet e outros meios de comunicação e informação. Segundo 

Hernández (2007, p. 80-81) 
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[...] uma imagem pode evocar diferentes respostas por parte de diferentes 
pessoas. Levar isso em conta pressupõe valorizar não apenas a exploração 
das versões díspares de interpretação que se derivam de uma representação, 
mas também as defendidas por cada aluno e aluna, para, a seguir, situar 
suas diferentes visões em contextos teóricos, sociais e culturais mais amplos.  

Destarte, percebe-se que o foco de interesse da cultura visual não está 

diretamente ligado à imagem-obra de arte, mas sim aos territórios visuais, 

priorizando as experiências do cotidiano (MARTINS, 2009), possibilitando ao 

professor inserir em sala de aula conteúdos interdisciplinares, tornando híbridas as 

relações de, por exemplo, conteúdos factuais da história da arte com imagens do 

cinema, da internet, da arte contemporânea, da TV e dos caminhos percorridos nos 

trajetos rotineiros de cada aluno. 

 

Sobre repertório visual 

 

Descendentes da revolução industrial, nós seres humanos, aceleramos 

nossas vidas, nossas rotinas, sempre em busca de algo novo, de alguma tecnologia 

que nos facilite, nos agilize e nos impulsione para o futuro, do qual nunca pensamos 

chegar, pois quando alcançamos um objetivo, já estamos preocupados com outros. 

Dessa maneira configuramos um mundo híbrido, de tecnologias mais ou menos 

avançadas, de associações de máquinas e pessoas, da comunicação oral, escrita à 

caneta, datilografada, digital, etc (SANTAELLA, 2005) convivendo, convergindo, e 

em alguns momentos inclusive, divergindo. E imersos nesses meios somos todos os 

dias colocados frente à visualidades que segundo Guash (2005, p.63) desde os 

Estudos Visuais são reivindicadas dissociadas a processos clássicos de percepção, 

e sim como um processo centrado na construção da subjetividade, através da 

experiência da mirada. 

O termo repertório visual, pensado a partir de estudos sobre a cultura visual 

abarca tanto imagens de obras de arte quanto as imagens cotidianas que passam 

por nossos olhares e que, muitas vezes, modificam nossos modos de ver, seja a 

capa de um caderno, a gôndola de um supermercado com seus produtos 

enfileirados, um site de bate-papo, uma narrativa fílmica, um outdoor ou um graffiti. 

Segundo Rodowick apud Guasch (2005, p. 68)  
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lo importante no es tanto la incorporación del cine, de las artes eletrónicas o 
de cualquier otro medio visual, sino la aparición de nuevos conceptos 
asociados a ellos, conceptos que no son reconocidos por el sistema 
tradicional de la Estética. Conceptos con los que se inicia la desconstrucción 
de los conceptos de visualidade y discursividad, así como la tradición 
filosófica de la cual derivan. 

Ao se reportar ao repertório visual produzido, o professor de artes visuais 

encontra as imagens colecionadas, estudadas durante o curso, suas próprias 

produções, bem como aquelas imagens que estiveram presentes em outros eventos, 

como a ida até o cinema, que além da narrativa fílmica, estiveram presentes 

imagens do lugar, das pessoas, das ruas que o levaram até o local, ou então as 

compras em um supermercado onde cada corredor o prendeu por um tempo maior 

ou menor, pelas cores das embalagens, formatos, distribuição e alinhamento e 

assim identifica um acervo imagético que se dilui entre tantos outros pensamentos e 

imagens e que se solidifica ou se manifesta em outros espaços. 

  

Considerações que lanço adiante 

 

  Enveredo-me pela formação artística e docente e me arrisco a produzir arte e 

a dar aula atrelando uma formação à outra, relacionando com aquilo que faz parte 

de minha vida, e que diz muito de mim. Não vejo a necessidade de fragmentar ou 

separar, mas vejo sempre a necessidade de buscar, investigar e estabelecer pontos 

de encontro para realizar aquilo que para mim faz muito sentido. 

Portanto, pensando que a formação docente é um caminho a ser construído, 

e em constante modificação, acredito ser pertinente nesse momento, investigar 

como nós professores de artes visuais percebemos nossos repertórios visuais 

articulados às elaborações de nossas aulas, como nossas imagens e artefatos que 

estão percorrendo nossos caminhos diários, nossos cotidianos se entrecruzam com 

nossa formação. 

Espero então, no decorrer dessa pesquisa encontrar aquilo que procuro e que ainda 

não sei muito bem o que é. Problematizar aquilo que já sei para que outros me 

mostrem novas possibilidades. Encontrar as metodologias que melhor se encaixam 

e os autores que melhor dialoguem com o que pesquiso. E continuar buscando. 
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_____________________________ 

¹ Sob orientação da Profª. Drª Leda Maria de Barros Guimarães. 
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