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RESUMO 
 
Neste trabalho buscamos destacar alguns dos principais pontos de entrecruzamento entre 
dois trabalhos de conclusão de curso apresentados na Faculdade de Artes Visuais da 
Universidade Federal de Goiás no ano de 2010. Um deles foi defendido no curso de Artes 
Visuais - Habilitação em Artes Plásticas; o outro, no curso Licenciatura em Artes Visuais. 
Ambos transitam pelos campos do fazer artístico, da participação e da colaboração. Ambos 
apontam para poéticas em processo, autorias compartilhadas, ocupação e transformação de 
espaços previamente instituídos. A partir da aproximação entre os dois trabalhos, ficamos a 
nos questionar sobre os possíveis – e efetivos - lugares de trânsito entre a licenciatura e o 
bacharelado em artes. É possível eximir da prática artística o exercício de fazer aprender? É 
possível manter a poética e/ou a experiência estética nos processos de educação? 
 
Palavras-chave: artes visuais, pesquisa em arte, ensino de arte, poéticas visuais 
 

 

ABSTRACT 
 
In this paper we emphasize some points of intersection between two final course projects 
presented in 2010, at the School of Visual Arts at the Federal University of Goias. One of them 
was developed at the Bachelor of Visual Arts course; the other one was concluded at the Visual 
Arts - teacher formation course. In both cases, artistic activity, participation and collaboration 
were discussed. Both works articulate creative processes, sharing authorship, occupation and 
transformation of institutional places. These projects and their affinities have been motivating 
us to think about possible (and effective) link between the two courses: art educators and artist 
formation. Is it possible to exclude learning from artistic work? Is it possible to keep the poetic 
or aesthetic experience in educational processes? 
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ENTRADA PELO PORTAL B 

Atualmente, os cursos superiores de artes visuais talvez sejam um dos melhores 

laboratórios para refletirmos sobre as relações entre o “ser artista” e o “ser professor”, 

ou seja, entre o fazer artístico e o ensinar. Há quem diga que arte não se ensina. Há 

também quem diga que ou você escolhe ser artista, ou escolhe ser professor, pois 

não é possível ser os dois ao mesmo tempo. Há quem diga que a formação artística 
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nos cursos de licenciatura não precisa ter um aprofundamento, afinal, os licenciados 

serão professores, e não artistas. Há quem acredite que se, eventualmente, um artista 

chegar a ser professor, não devemos esperar dele o bom exercício de sua função 

como educador, afinal, ele é um artista. Existem pessoas que acreditam, inclusive, 

que prestaram concurso público para o cargo “artista” da instituição na qual são 

professores, o que de certa forma os isentaria de conhecer e praticar um pouco melhor 

algumas metodologias de ensino.  

Acreditamos que a figura romântica do artista – como criador diferenciado, inspirado, 

sensível e talentoso – ruiu junto com a ideia de arte mantida até então pelas 

Academias de Belas Artes. Mas, ainda hoje, dentro das instituições culturais e de 

ensino, podemos perceber comportamentos contraditórios que reforçam 

constantemente essa noção idealizada da arte e do artista, mesmo depois das 

tentativas de desconstrução feitas, por exemplo, pelos dadaístas, pelas propostas da 

arte povera, da arte conceitual e, agora, também pelos trabalhos artísticos com 

enfoque relacional. Tal idealização continua povoando o imaginário de muitas pessoas 

(leigas e especialistas no assunto), o que as faz acreditar que para fazer arte é preciso 

realmente ser alguém especial.  

Em entrevista realizada com diversos artistas que são professores em cursos de arte 

em universidades brasileiras, Almeida (2009) nos traz algumas falas que dão pistas 

dessa concepção ainda um tanto romântica. Embora alguns profissionais da área 

argumentem que este problema já esteja superado, é intrigante observar a falta de 

coerência entre discursos e práticas referentes a esta questão. É visível a 

incapacidade de se praticar os próprios discursos fundamentados em teorias e 

metodologias ditas contemporâneas, pós-modernas ou pós-estruturalistas, como 

queiram. Talvez esse seja o gap que vem comprometendo os fluxos espontâneos 

entre a teoria e a sua prática na vida real. Kaplan chama a atenção para estes fatores 

ao destacar as principais preocupações de John Dewey: 

A escola foi isolada da sociedade, e os intelectuais, dos homens de ação; as 
ideologias do individualismo e do coletivismo são colocadas em contraste; o 
trabalho é contraposto ao lazer, e por isso o esforço social tem se orientado 
para encurtar a jornada de trabalho, em vez de tornar o trabalho mais 
significativo; o mundo rotineiro da realidade define os papéis do homem, 
enquanto o domínio do valor fica entregue à mulher; a autoridade governa as 
questões terrenas, enquanto a liberdade fica restrita ao nada etéreo da 
religião e da arte. (Dewey, 2010, p. 12). 
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A oposição entre fazer arte e ensiná-la é histórica e, ainda hoje, essa relação 

apresenta muitos resquícios de preconceito, embora seja justo admitir que algumas 

dessas discriminações tenham suas razões de existir. Talvez os mútuos deméritos 

venham ocorrendo devido, principalmente, às distorções conceituais e ao 

empobrecimento das práticas nesses dois campos em virtude de seus processos de 

institucionalização ao longo da história. Afinal, como adequar o fazer artístico a um 

currículo? Como proporcionar uma experiência sensível durante uma aula com 

duração determinada, numa sala geralmente inadequada e superlotada? Como 

adequar uma pesquisa artística à burocracia que permeia todo e qualquer sistema de 

ensino? 

Diz-se que não existem barreiras, que as fronteiras são flexíveis e que todos os 

trânsitos são possíveis entre diversos campos do conhecimento. Na prática, barreiras 

feudais, conceituais, maneiristas e de ordem metodológica são erigidas 

cotidianamente, seja em sala de aula ou para além dela. Somadas a tais 

impedimentos, temos ainda problemáticas relacionadas à infraestrutura e, no caso das 

artes, ao seu reconhecimento como aspecto importante da formação intelectual e 

sensível de todos nós.   

Buscamos, neste artigo, destacar algumas questões que nos chamaram a atenção ao 

entrecruzarmos dois trabalhos de conclusão de curso (TCC) apresentados na 

Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG) no ano 

de 2010. Um deles foi defendido no curso de Artes Visuais - Habilitação em Artes 

Plásticas; o outro, no curso Licenciatura em Artes Visuais. Ambos transitam pelos 

campos do fazer artístico, da participação e da colaboração. Ambos apontam para 

poéticas em processo, autorias compartilhadas, ocupação e transformação de 

espaços previamente instituídos. A partir do processo de defesa e da aproximação 

entre os dois trabalhos, ficamos a nos questionar sobre os possíveis – e efetivos - 

lugares de trânsito entre o bacharelado e a licenciatura em artes. Procuramos 

compreender também os motivos que levaram as autoras desses trabalhos a se 

sentirem fora do lugar durante suas pesquisas.  

É possível eximir da prática artística o exercício do fazer aprender? É possível manter 

a poética e/ou a experiência estética nos processos de educação? Essas questões 

são extremamente relevantes, sobretudo num momento em que os cursos de Artes 
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Visuais – Habilitação em Artes Plásticas e Licenciatura em Artes Visuais passam por 

uma reformulação em suas matrizes curriculares na FAV/UFG. O que é específico de 

cada área? O que pode ser comum e funcionar como gatilho para um trânsito mais 

orgânico entre os dois cursos, de forma a acrescer à formação de nossos alunos 

alguns aspectos que promovam uma qualidade na produção artística e, também, na 

formação dos futuros docentes em artes visuais. 

OS PORTAIS DE PASSAGEM 

Nosso interesse por esse assunto se intensificou a partir das experiências de leitura e 

orientação artístico-acadêmica de dois trabalhos de TCC defendidos no ano de 2010 na 

FAV/UFG. Um deles, situado no curso de Artes Plásticas (Portal B), chama-se (En)cantando 

Espaços, e refere-se a uma produção artística de caráter relacional, realizada com a 

participação de moradores do Lar Mãe Zeferina, instituição localizada nos arredores da cidade 

de Goiânia que acolhe meninos em situação de risco. O outro trabalho, intitulado 

FAV.NOVAinacabada: uma experiência no estímulo à produção discente em poéticas 

visuais contemporâneas na FAV/UFG, situado no curso de Licenciatura em Artes Visuais 

(Portal L), refere-se a um projeto de extensão em que o público alvo foi o próprio alunado 

tanto das artes plásticas quanto da licenciatura, e que teve como objetivo o fomento à 

produção artística na FAV/UFG.  

Ambas as autoras relataram sensações de desconforto provocadas principalmente por 

comentários e questionamentos sobre o lugar daquela pesquisa dentro do curso no qual 

estavam inseridas. Tratamos aqui de um trabalho de bacharelado que aponta para “suspeitas” 

sobre o seu possível lugar na licenciatura. Em contrapartida, o trabalho situado na licenciatura 

buscou referencial teórico mais no campo das práticas artísticas do que no campo tradicional 

da educação. O que faz com que um trabalho artístico receba um comentário como “o 

seu trabalho não deveria ser defendido na licenciatura?”. E, por outro lado, o que faz 

com que um trabalho localizado no campo do ensino receba questionamentos como 

“onde estão os referenciais teóricos da educação?”.  

Lançamos em seguida, para posterior problematização, os relatos oriundos do cerne 

das experiências artísticas e acadêmicas dessas duas ex-alunas. Seguem, logo 

abaixo, as considerações de Tatianny Leão (Portal B) e, em seguida, de Aishá Kanda 

(Portal L). 
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PORTAL B 

A proposta artística coletiva intitulada (En)cantando espaços surgiu 

despretensiosamente a partir da minha referência de casa e de percepção de lugar. 

Quando imaginava que seria algo simples, como um “fazer junto”, a história foi sendo 

vivida e me surpreendendo desde o início. Uma proposta artística em que o ponto 

central era a reflexão e a discussão sobre a construção de nossos lugares de afeto, 

abriu espaço para pensar temas como o ser artista, a autoria compartilhada, os 

processos coletivos, a relação artista-educador, até mesmo questões relacionadas ao 

processo de avaliação de trabalhos em artes plásticas.  

   
Figura 1. Projeto (En)cantando espaços, 2010. Criação de moldes vazados. Acervo: Tatianny Leão. 

 
Figura 2. Projeto (En)cantando espaços, 2010. Pintura. Acervo: Tatianny Leão. 
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Figura 3. Projeto (En)cantando espaços, 2010. Galinheiro. Acervo: Tatianny Leão. 

 
Figura 4. Projeto (En)cantando espaços, 2010. Galinheiro. Acervo: Tatianny Leão. 

A sensação de estar “fora do lugar” foi sentida durante todo o tempo, principalmente 

pela dificuldade em ser entendida primeiramente como artista e não como educadora. 

O desafio era justamente pensar e agir coletivamente em função de um projeto 

artístico comum, trabalhando com um grupo heterogêneo e de pouquíssimo contato 

com a arte. Esse estranhamento provocava um esforço ainda maior em atestar minha 

experiência como uma artista que pensa sua produção artística e que também vê nela 

uma possibilidade de compartilhamento e de construção de redes e de conhecimento. 

Esse esforço necessitou de mim uma habilidade em agenciamentos, que entendo 
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como formas de negociação, sejam elas com pessoas, galinhas, com a instituição de 

ensino, negociações de espaço, de maneiras de trabalhar e pensar.  

Foi curioso ter abordado sobre a construção dos lugares e ao mesmo tempo me sentir 

“fora do ninho”, no que diz respeito ao sistema das artes. Talvez se eu tivesse 

realizado e também visto mais propostas artísticas coletivas (em seus diferentes 

formatos e expressões) durante o curso, essa sensação possivelmente não teria 

ficado tão latente. Vivemos nessa infinita busca por um lugar e é o trânsito de um lugar 

para outro que nos faz ser movimento, instabilidade desejada, sempre à procura de 

novos desafios, novas possibilidades e experiências. Ter um lugar é estar à procura 

de um. 

PORTAL L 

Ingressei no curso de Licenciatura em Artes Visuais da FAV/UFG em 2006 e dois anos 

depois passei a integrar o coletivo artístico Grupo EmpreZa, através do qual pude ter 

algumas experiências ricas e íntimas com a arte, com alguns de seus meios e com 

modos de produzir processos criativos. Meus trajetos ao longo do curso que me levaria 

ao lugar de licenciada em artes visuais, bem como meus trajetos iniciais como artista 

visual, foram, a meu ver, sendo encadeados numa toada que nada tinha que ver com 

violenta. Fiquei surpresa então, quando em 2010, em vista do tema que havia elegido 

para discutir em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado 

FAV.NOVAinacabada: uma experiência no estímulo à produção discente em poéticas 

visuais contemporâneas na FAV/UFG, passei a receber diversos avisos em relação 

ao perigo que eu corria trabalhando com questões que não eram da licenciatura, e 

sim do bacharelado.  

Neste TCC busquei relatar a experiência que havia tido ao pensar/realizar/participar 

de um projeto de estímulo à produção discente em poéticas visuais contemporâneas 

entre os estudantes da licenciatura e do bacharelado da FAV/UFG e, dentro disso, 

trazer à discussão questões referentes ao fomento da produção artística 

contemporânea, à investigação de configurações possíveis para a troca e construção 

de conhecimentos artísticos, à ideia de pensar a arte contemporânea como 

fundamento para a prática do ensino de arte, à coletivização de processos e à 

responsabilidade da universidade na formação do artista.  
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Os avisos recebidos quase sempre se mostravam mais preocupados com questões 

burocráticas pontuais. Ouve-se sobre a validade e importância dos entrecruzamentos 

da licenciatura com o bacharelado. Ressalta-se, também, a possibilidade das relações 

entre o docente/artista e/ou artista/docente, mas por final encerra-se apontando para 

o terrível risco de fazer um trabalho em que o problema e as hipóteses não estivessem 

claramente amarrados às questões do ensino de artes, o que poderia levar à recusa 

do trabalho proposto. Além desses avisos, que costumavam vir dos professores da 

licenciatura, havia também os estranhamentos dos colegas discentes da unidade 

acadêmica. Uma certa tendência a ver a produção artística (que seria “coisa do 

bacharelado”) como completamente esvaziada de questões relativas à mediação, 

aprendizagem, construção de conhecimento (conceitos que prefiro à palavra ensino...) 

bem como ver a mediação (“coisa da licenciatura”) como completamente esvaziada 

das questões artísticas propriamente ditas.  

  

Figura 5. Projeto FAV.NOVAinacabada: uma experiência no estímulo à produção discente em 
poéticas visuais contemporâneas na FAV/UFG, 2010. Acervo: Aishá Kanda. 
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Figura 6. Projeto FAV.NOVAinacabada: uma experiência no estímulo à produção discente em 
poéticas visuais contemporâneas na FAV/UFG, 2010. Acervo: Aishá Kanda. 

Para o projeto FAV.NOVAinacabada acontecer foram necessários vários 

agenciamentos de ordens diversas. Ativamos diálogos com professores/artistas na 

busca de referencial norteador para iniciativas semelhantes ao que pretendíamos 

construir. Também mantivemos diálogos com parceiros habituados a lidar com os 

formatos burocráticos de editais para que nos ajudassem na elaboração do projeto de 

extensão, o qual inscrevemos no Programa Bolsa de Extensão e Cultura da 

PROEC/UFG. Realizamos mesas de debate, oficina artística e encontros do grupo de 

estudos; para isso, foi necessário estabelecer negociações com a direção e com o 

corpo administrativo da Unidade. Para divulgar o projeto e convidar todos a participar, 

contamos com a participação dos colegas da licenciatura e do bacharelado e com 

profissionais da área de artes visuais. Como última etapa, inscrevemos uma proposta 

de exposição coletiva com a produção realizada durante o projeto, em atendimento 

ao edital de exposições e curadoria da Galeria da FAV. Um projeto proposto na 

licenciatura, com trânsitos pelo bacharelado, que culmina na produção artística de 

alunos de ambos os cursos e que termina como inserção num espaço institucional 

para as artes visuais. 
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Figura 7. Projeto FAV.NOVAinacabada: uma experiência no estímulo à produção discente em 
poéticas visuais contemporâneas na FAV/UFG, 2010. Acervo: Aishá Kanda. 

 

SAÍDA PARA OS QUINTAIS 

É possível eximir da prática artística o exercício do fazer aprender? É possível manter 

a poética e/ou a experiência estética nos processos de educação? “Quando se ensina 

arte, o profissional de artes plásticas e de educação o que ensina?” (Almeida, 2009, 

p. 15). Muitos acreditam que arte não possa ser ensinada. Talvez realmente não possa 
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se estivermos considerando o ensinar uma sensibilidade, a qual emana de cada 

sujeito ao lidar com suas próprias experiências no mundo. Atitudes, escolhas, modos 

de operar os processos individuais de criação talvez não sejam ensináveis, de fato. 

Mas apesar disso, apontar caminhos possíveis para desenvolver essa sensibilidade é 

algo perfeitamente viável. O artista Antonio Dias, ao ser entrevistado por Scovino 

(2010, p. 60), tangencia tais questões: 

Eu não acredito que a academia de arte produza artistas. Mas bons 
professores incentivam bons alunos. É notória a influência de professores 
como Joseph Beuys e Bernd Becher, na Academia de Düsseldorf, tiveram na 
formação de seus alunos. Pessoas que se tornaram conscientes da 
responsabilidade da liberdade de ser artista. Nem sempre é possível ter bons 
professores. Quando fui ensinar na Staaliche Akademie der Bildenden Künste 
de Karlsruhe, os alunos da minha classe ficaram surpresos quando comecei 
a chamar um a um para uma conversa sobre o que faziam ou queriam fazer. 
Mesmo quem já estava estudando há três anos dizia que nunca havia tido 
uma conversa direta com o professor. A maior parte dos alunos era 
absolutamente ignorante da produção artística dos últimos 50 anos. E alguns 
sabiam que artistas como Jeff Koons ganhavam muito dinheiro, vendo nisso 
um objetivo para fazer arte. 

Ser artista e ser professor são atividades que solicitam metodologias tanto para a 

produção artística quanto para os processos de ensino-aprendizagem. Ao investigar 

o que cada aluno gostaria de desenvolver, Antonio Dias estabeleceu um modo de 

operação/investigação como professor. Joseph Beuys acreditava na palavra 

articuladora do pensamento como chave de sua produção artística; defendia uma 

política pelo ato criativo. Tais proposições estavam presentes também em suas 

atividades como professor. O curador Antonio d’Avossa comenta que “Joseph Beuys 

pontua sua prática como artista, professor e homem com a realização de debates e a 

criação de organizações; sua procura contínua é no sentido de concretizar a 

comunicação com outros homens (...)” (SESC/SP; ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

VÍDEOBRASIL, 2010, p. 11). Beuys foi um artista e um professor com interesses 

concentrados na transformação social, os quais permearam todo o seu trabalho – 

artístico e docente: 

Quero dizer que as pessoas poderiam fazer a revolução se usassem seu 
próprio poder. Mas elas não estão conscientes do enorme poder que têm, e 
é por isso que não se faz nenhuma revolução. É isto que quero dizer com 
este slogan [a revolução somos nós]. Mais uma vez as pessoas têm o poder 
de mudar a situação, mas não têm consciência disso. Por isso reputo como 
meu dever informá-las do enorme poder que possuem, e vou trabalhar cada 
vez mais por essa causa. (SESC/SP; ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
VÍDEOBRASIL, 2010, p. 12, grifo nosso).  
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Assim como Antonio Dias e Joseph Beuys, inúmeros artistas exerceram – e exercem 

- suas atividades não só como professores, mas também como educadores com 

comprometimento estético, pedagógico e crítico, além de buscarem uma determinada 

lucidez sobre a sua atuação tanto como artistas quanto como docentes. Assim como 

na produção artística, na produção docente é preciso estabelecer métodos, conceitos, 

parâmetros, contextos históricos, para que exerçamos nossas atividades com 

coerência, e isso não quer dizer que um artista precise obrigatoriamente atrelar 

conceitualmente a sua produção artística às atividades docentes. O professor não é 

só um ensinador. O artista não é só um fazedor. Não basta ser artista e estar 

professor: talvez esse descompasso entre ser e estar seja a causa de todo o ruído. 

Assim como ser artista, com toda a paixão que essa profissão nos exige, ser professor 

também demanda esse comprometimento. Não basta estar professor devido às 

circunstâncias sociais ou econômicas ou, então, devido a alguma fatalidade do 

destino, como nos aponta Almeida (2009, p. 151, grifos da autora), ao condensar as 

falas de seus entrevistados: 

Os artistas-professores que entrevistei, acredito, gostam de ensinar, mas não 
fariam só isso; quer dizer, de certa forma, a produção de arte prevalece sobre 
o ensino. Ensinar decorre do fazer artístico, e o enriquece. (...) Para os 
entrevistados, vir a ser professor, na maioria das vezes, foi uma questão de 
oportunidades, circunstancial, e não uma opção profissional primeira, 
“vocacional”. 

Se para trabalhar como artista é preciso gostar de arte, estudar, pesquisar, investir 

energia em pesquisas teóricas e práticas, ao se exercer uma atividade como a de 

professor o mesmo também deveria ocorrer. 

A ideia de oposição, corrente no senso comum, advém do falso entendimento 
de que o trabalho de produção de arte é criativo e que o trabalho docente não 
é. Essa suposta negação mútua é típica do mito, que trabalha com 
estereótipo, que por sua vez não admite segunda possibilidade: ou se é 
professor, ou se é artista. Quando não, tem-se um professor travestido de 
artista ou vice-versa. (Almeida, 2009, p. 150). 

Uma prática artística que contamina – e em alguns casos alimenta - a prática docente, 

e vice-versa. Beuys afirma que “fazer arte é (...) um meio de trabalho para o homem, 

no campo do pensamento. A arte [lhe] interessa apenas enquanto (...) possibilidade 

de dialogar com o homem” (SESC/SP; ASSOCIAÇÃO CULTURAL VÍDEOBRASIL, 

2010, p. 12, grifo nosso). D’Avossa explica que Joseph Beuys esteve “consciente de 

que o processo de transformação da política em arte não pode[ria] passar apenas e 

tão somente pelo seu exercício de artista. Deve[ria] envolver, também, seu exercício 
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como professor (...)” (SESC/SP; ASSOCIAÇÃO CULTURAL VÍDEOBRASIL, 2010, p. 

12, grifo nosso). 

O que um artista pode somar à sua prática artística quando é também um educador? 

O que um educador ganha ao se permitir desenvolver uma pesquisa artística? Como 

as instituições de ensino superior que hoje abrigam os cursos de bacharelado e 

licenciatura podem incentivar melhor essas contaminações sem cair nas armadilhas 

de seus próprios corpos – às vezes enrijecidos - teórico-metodológicos? Professores 

e artistas, educadores que compreendam a importância da experimentação poética, 

estética e sensível, são os profissionais que poderão “ensinar arte” no sentido de dar 

pistas sobre possíveis caminhos a seguir para o exercício não só de uma produção 

artística, mas também para potencializar a sensibilidade dos sujeitos.  

Neste texto apresentamos duas situações de estranhamento partindo de seus lugares 

de origem e usando a metáfora do portal: o portal da licenciatura (Portal L) e o portal 

do bacharelado (Portal B), por onde entram e saem diversos alunos todos os anos. 

Quando escolhemos atravessar um ou outro portal durante a nossa formação 

superior, obedecemos às regras estabelecidas para cada área: a do ensino e a do 

fazer arte. Ao sairmos pelos respectivos portais podemos, então, compartilhar 

conhecimentos práticos e teóricos lá fora, no quintal que é o mundo, um lugar de maior 

liberdade, trocas, brincadeiras, exploração, jogos, mas decepções e dificuldades 

também. Um lugar mais orgânico, exercício da percepção e de construção de poéticas 

possíveis. 

Fomos formados no mato – as palavras e eu. O que de terra a palavra se 
acrescentasse, a gente se acrescentava de terra. O que de água a gente se 
encharcasse, a palavra se encharcava de água. Porque nós íamos crescendo 
de em par. Se a gente recebesse oralidades de pássaros, as palavras 
receberiam oralidades de pássaros. Conforme a gente recebesse formatos 
da natureza, as palavras incorporavam as formas da natureza. Em algumas 
palavras encontramos subterrâncias de caramujos e de pedras. Logo as 
palavras de apropriavam daqueles fósseis linguísticos. Se a brisa da manhã 
despetalasse em nós o amanhecer, as palavras amanheciam. Podia se dizer 
que a gente estivesse pregado na vida das palavras ao modo que uma lesma 
estivesse pregada na existência de uma pedra. Foi no que deu a nossa 
formação. Voltamos ao homem das cavernas. Ao canto inaugural. Pegamos 
na semente da voz. Embicamos na metáfora. Agora a gente só sabe fazer 
desenhos verbais com imagens. Tipo assim: Hoje eu vi outra rã sentada sobre 
uma pedra ao jeito que uma garça estivesse sentada de tarde na solidão de 
outra pedra. Foi no que deu a nossa formação. Eu acho bela! Eu acompanho. 
(Barros, 2008, p. VII). 



3941 
 

Dewey busca “continuidades”: talvez essa seja a chave para o exercício que podemos 

fazer ao sairmos pelos portais em direção aos quintais. Como estabelecer 

continuidades entre bacharelado e licenciatura? Para Dewey (2010, p. 70), é preciso 

“recuperar a continuidade da experiência estética com os processos normais do viver”. 

É possível, pela arte e pelo ensino, mas desde que consigamos “eliminar o 

preconceito, retirar os antolhos que impedem os olhos de ver, rasgar os véus do hábito 

e do costume, aprimorar a capacidade de perceber” (Dewey, 2010, p. 548). 

Os projetos (En)cantando espaços e FAV.NOVAinacabada são importantes nesse 

momento em que buscamos uma maior sintonia entre bacharelado e licenciatura na 

FAV/UFG. Esperamos que tanto alunos quanto professores/artistas de ambos os 

cursos sigam construindo caminhos que favoreçam os trânsitos entre tais áreas, para 

que artistas possam reconhecer em que momentos seus processos ou sua produção 

podem transitar pela educação, bem como em que momentos a produção prática, 

artística, poética pode fazer parte do exercício dos professores de artes. Para isso 

será preciso esburacar algumas barreiras que, num primeiro momento podem parecer 

inexistentes, mas que na prática continuam fortemente erguidas. 

1 Este artigo, encaminhado ao Comitê de Poéticas Artísticas, articula-se com o artigo intitulado PORTAL L: ENTRE-

LUGARES, (DES)ENCONTROS POSSÍVEIS, encaminhado ao Comitê de Educação em Artes Visuais. Elaborados 
com estruturas similares, cada um apresenta reflexões a respeito do mesmo núcleo de questões, tendo como 
pontos de vista o lugar da orientação e o lugar da leitura/avaliação de dois Trabalhos de Conclusão de Curso 
defendidos na FAV/UFG, sendo um deles situado no curso de Licenciatura em Artes Visuais (PORTAL L) e o outro, 
no curso de Bacharelado em Artes Plásticas (PORTAL B). As autoras têm participação efetiva não só na escritura 
destes artigos, mas, sobretudo, nos desdobramentos dos processos deflagrados a partir dessas discussões.  
 

 

REFERÊNCIAS 

AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? e outros ensaios. Cahapecó/SC: Argos, 
2009. 
ALMEIDA, Célia Maria de Castro. Ser artista, ser professor: razões e paixões do ofício. São 
Paulo: Unesp, 2009. 
BARROS, Manoel de. Memórias inventadas: a terceira infância. São Paulo: Editora Planeta 
do Brasil, 2008.  
BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (orgs.). O meio como ponto zero: metodologia da 
pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. 
COIMBRA, Tatianny Leão. (En)cantando espaços. Goiânia: FAV/UFG, 2010. 
DEWEY, John. Arte como experiência. São Paulo: Martins Martins Fontes, 2010. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25ª ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
KANDA, Aishá Terumi. FAV.NOVAinacabada: uma experiência no estímulo à produção 
discente em poéticas visuais contemporâneas na FAV/UFG. Goiânia: FAV/UFG, 2010. 
SCOVINO, Felipe. Arquivo contemporâneo. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009. 

 



3942 
 

 
SESC/SP; ASSOCIAÇÃO CULTURAL VÍDEOBRASIL. Joseph Beuys: a revolução somos 
nós. São Paulo: SESC/SP, 2010. 
 

 

 

Aishá Terumi Kanda 
Artista visual integrante do coletivo Grupo EmpreZa. Licenciada em Artes Visuais pela 
Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Atua na docência em artes. 
 
Alice Fátima Martins 
Arte educadora, Mestre em Educação, Doutora em Sociologia, Professora Adjunto da 
Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, no curso de Licenciatura em 
Artes Visuais e no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Pesquisadora 
associada no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, na UFRJ. 
 
Manoela dos Anjos Afonso 
Artista visual. Mestre em Cultura Visual. Professora Assistente da Faculdade de Artes Visuais 
da Universidade Federal de Goiás, no curso Artes Visuais – Habilitação em Artes Plásticas. 
Coordenadora do Projeto de Pesquisa: ‘A prática relacional nas artes visuais: comunicação, 
interação, convívio e proximidade como elementos constitutivos das proposições artísticas 
contemporâneas’. 
  
Tatianny Leão Coimbra  
Artista visual, formada pela Universidade Federal de Goiás. Faz trabalhos de pintura, gravura 
e estencil. Os temas de maior interesse para pesquisa em artes plásticas são as relações 
homem/lugar/espaço, arte relacional e artes gráficas. Participa, desde 2009, do grupo de 
pesquisa poética Arquigravura. que se utiliza da gravura e da estampa para tratar de temas 
ligados à arquitetura e à cultura urbano rural de diversas cidades de Goiás. 
 


