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RESUMO: A autora investiga “se” e “como” acontece uma Educação Estética no 
Curso de Pedagogia da FaE/UFPel. Metodologicamente, o corpus da pesquisa, 
iniciada em março de 2009, compõe–se de análises de expressões coletadas de 
sessenta alunas em Seminários Teóricos, Memoriais, Vivências, Experiências, 
Produções Estéticas e TCCs. Desses, recortou–se o que permitisse verificar se e que 
transformações deflagraram um “sentipensar” (Galeano, 1992), uma “unicidade” 
(Maffesoli, 2001), um “sabor” sensível (Duarte–Jr,2001), um sentido profundo de 
dignificação de si e da vida. Da Arte às Neurociências, puseram–se em diálogo 
vários autores e suas proposições, como Humberto Maturana (1992; 1998): 
“Ontogenia, Epigênese, Condutas, Conhecimento”; Michel Maffesoli (2000; 2003): 
“Ético–estético, Socialidade, Razão Sensível”; António Damásio (1996; 2000; 
2004): “emoções e sentimentos permitem decisões racionais”; Duarte–Jr. (1982; 
1997; 2001.): “um sabe(o)r sensível [é um] direito inalienável à sensualidade e à 
beleza”, manifestação vital que gera um saber corporal básico, que inicia o 
processo de conhecer. Como resultados, espera–se poder subsidiar uma futura 
mudança curricular, de relações, práticas, espaços, enfoques na Pedagogia. Como 
resultado parcial, evidenciou–se o conhecer “como” e “no viver” (Maturana,1996), 
onde sensibilidade e racionalidade extrapolam o caráter de meros “instrumentos de 
pensar” para sentir junto (cum sensualis), para “aproveitar o prazer da 
existência”(Maffesoli, 2004). Ressalta–se que não se trata de abdicar do intelecto, 
mas sim considerá–lo co–criador de uma Pedagogia metamorfótica, que acolha e 
valorize processos estéticos, éticos, criadores e afetivos, além de convivência , 
cuidado (Hedegger,2002) e – por que não? – “amor”, como sublinha Maturana 
(1998), ou seja, “considerar o outro como um legitimo Outro na convivência”, em 
seu “linguajear” cotidiano. Essas assertivas compõem, no devir da pesquisa, as 
possibilidades de um “Letramento Sensível”, forma de imprimir sentido ao mundo 
agregando, ao prosaico da existência, a dimensão poética. 
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Esse texto constitui um recorte da pesquisa Metamorfoses Pedagógicas: Arte, 
Experiência Estética e Criação Coletiva, em desenvolvimento no Curso de 
Pedagogia[1] da FaE/UFPel, durante o ano de 2009, que investiga a presença e as 
relações da Educação Estética e da Arte para propor sua inserção curricular de 
forma articulada, e não mais pontual, em seu projeto pedagógico. Seu desenho 
nasceu de reverberações de perplexidades, sobressaltos, intranqüilidades, 
maravilhamentos e possibilidades anotados no palco e bastidores de um caminhar 
coletivo em aulas, palestras, oficinas, seminários, avaliações, conversas, eventos, 
na disciplina Práticas Educativas VI, no sexto semestre do Curso e de uma 
Atividade Complementar de Graduação: Arte no Ensino Fundamental, no terceiro 
semestre. Consubstancializou-se para verificar que corpo, influência, qualidade, 
transformações e relações a Experiência Estética e a Criação Coletiva, sob a 
perspectiva da Arte, imprimem à formação docente para, posteriormente, levantar 
quais demandas conceituais instrumentalizam o pedagogo a trabalhar com arte na 
educação infantil e junto ao arte-educador nas séries iniciais. Concomitantemente, 
a análise da estrutura curricular, ementário, bibliografia, teorias e práticas dos 
docentes do curso fornecerá elementos para inscrever no currículo a compreensão 



da arte e sua epistemologia. Objetiva-se caracterizar o que permitirá passar do 
sensível ao inteligível para efetivar a experiência estética. Esta, nos termos de 
culminância do processo possibilitará o movimento de consciência sobre o  
sentir/conhecer em arte e sobre a arte, algo que se daria no plano filosófico como 
construção mesma de sentidos. É o que chamei de Letramento Sensível, a partir do 
que Michel Maffesoli (1998) sugere na figura de uma razão sensível.

A opção pela educação 

 Sensível e 
inteligível articulando uma formação mais integral, expressável em (re) opções 
curriculares que incluam o ético-estético e a arte como relevantes não só a nível 
profissional, mas humano.  

estética deu-se porque "o prazer dos sentidos e a criação 
não são privilégio da arte, mas da vida e sua conjunção sensualista, que lhe 
confere unicidade, composição entre razão/ emoção" (Maffesoli,1996:74). 
Metodologicamente, partindo de vivências emocionais e experimentações sensíveis, 
as atividades, organizadas em Oficinas de Criação Coletiva, visavam o 
desanestesiamento dos sentidos, a desconstrução de estereótipos, modelos, e a 
ruptura da lógica linear para preparar terreno para a experiência estética, de 
caráter cognitivo. Foram trabalhadas as dimensões da aquisição de linguagens 
expressivas, do contato com as poéticas da arte, com os processos criadores, 
expressão simbólica, cultural e mítica, ritualizados para além da mera manifestação 
de sentimentos. O objetivo é desenvolver um pensamento singular em arte, que 
dota suas práticas e metodologias de uma base de compreensão, a

A pesquisa, qualitativa, analisou expressões escritas e depoimentos de cem alunas 
do sexto e terceiro semestres do Curso de Pedagogia que revelam reflexões sobre 
seminários, experiências, oficinas, trabalhos de conclusão de disciplina, memoriais 
sensíveis e auto-avaliação. Destes, recortou-se o que permitisse verificar que 
processos de transformação foram deflagrados, sua ordem, extensão e 
profundidade. Partiu-se de uma reflexão 

 do Letramento 
Sensível como decorrência de processos de respeito à diversidade, às identidades 
mutantes, à instauração de novas realidades.  

prática sobre as Oficinas, através de 
questionários, sobre que processos a disciplina deflagrou, em profundidade e 
extensão. Se constatadas transformações, como foram pensadas, em primeiro 
lugar, a partir de si e dos processos internos e sensíveis, das expressões e 
aquisição de linguagens pessoais; em segundo, desde o Outro (pessoa, processo ou 
símbolo): a ética nas relações, a convivência, o despojamento das diversas 
máscaras, os contatos; o terceiro dirigiu-se ao campo de conhecimento Arte

Espera-se que o material coletado sustente as intervenções iniciadas nas disciplinas 
habilitando os futuros professores a, pelo menos, lidar com as experiências de arte 
na escola. No campo específico da Pedagogia, trata-se de 

, à sua 
compreensão e concepções, ao que o educador precisaria para colocar-se frente à 
produção expressivo/criativa da criança e aos inúmeros estereótipos presentes na 
cultura visual e que metamorfoses pedagógicas contribuiriam, efetivamente, para 
suas formações. Estes foram levantados em questionários iniciais e finais de 
disciplina e trabalhos de conclusão, onde pediu-se reflexões sobre autores, teorias, 
conceitos, papel e importância da arte na vida e na educação.  

testar uma espécie de 
agenda de arte-educação 

A opção pelo estético advém de seu caráter transdisciplinar que agrega saberes 
para 

que dê conta de necessidades anotadas pelas informantes 
como expansão e aprofundamento da expressão, diversificação de propostas e 
metodologias em arte, mais tempo às atividades práticas, freqüência a eventos de 
arte, socialização dos trabalhos em exposições, ampliação da discussão, assessoria 
continuada e trabalho de campo junto a professores nas escolas, maior espaço para 
a arte no currículo e mais pesquisas na área.  

conhecer, que é viver (Maturana,1992:46). "O humano não se constitui 
exclusivamente desde o racional [pois] entrelaçado a um raciocinar está sempre um 



emocionar", diz. Esta vivência, quando validada como cognição e consciência, vira 
uma experiência estética, um tipo de conhecimento fundamental para pensar a 
época atual. Acompanhado de profundas regressões da sensibilidade nos planos 
social e cultural, notadamente na escola, um notável embrutecimento das formas 
sensíveis de relação consigo, com o Outro e com a Vida, tem provocado o 
esfacelamento do sentimento, a escassez de momentos destinados à imaginação e 
à criação coletiva, com reflexos na formação docente. Todavia, uma formação que 
se quer crítica e reflexiva precisa considerar a homininização (Morin,2002b) e, 
consequentemente, o sensível, a diversidade e o respeito à vida. Na palavra de 
alunas, "possibilitar a criação, a interação, a espontaneidade, a troca de valores", 
bem como "o sentimento, a validação do ponto de vista de todos e a liberdade de 
expressão". O "crescimento interno é fundamental para demonstrar sentimentos, 
compreender a vida e a si mesmo, encontrar sentido para imaginar ou criar outros 
mundos, podendo viajar através do real e do imaginário". Isso configura a base do 
Letramento Sensível: uma pedagogia que possibilite experiências de certa forma 
"iniciáticos" em busca da "harmonia entre os homens e a coincidência com o 
mundo". E é o estético que as provê de um movimento que Leminski (1994:69) 
anota como um trabalho da dimensão poética do humano na vida, cujos fluxos 
necessitam ser descobertos: "entre-ler meta-morfoses: essas as matérias-primas 
com que trabalho o tão estável e instável espírito humano". A Metamorfose 
pretendida pelo trabalho com arte é auto-referente, se auto-produz na criação, não 
necessita de nenhum "suporte": ela já "é" pedagógica. 

Sempre imaginei que uma formação sensível às complexidades contemporâneas 
deveria ser ampla o suficiente para suplantar excessivas compartimentalizações e 
fragmentações históricas, instrumentalizar também ético-estética e artisticamente, 
garantir uma formação também para a vida. A Educação Estética não poderia estar 
apartada de uma Educação 

Letramento Sensível 

da Razão, dado que ambas são complementares e 
compõem uma processualidade que perpassa e ultrapassa as disciplinas para deter-
se na existencialidade de um saber docente dirigido à vida e à convivência, 
orientada pela amorosidade, pela construção laboriosa de vínculos afetivos e suas 
manifestações no cotidiano dos envolvidos. Isso compõe o cerne de um Letramento 
Sensível. Mais do que alfabetizar

Não seria óbvio ressaltar que a educação Estética mobiliza a razão sensível capaz 
de conjurar uma ética, uma estética e uma política tecidas na cultura enquanto 

 a sensibilidade, trata de construir coletivamente 
condições para que ela possa não só fazer leituras de mundo, mas dotar de 
sentidos os significados das leituras. 

poéticas de existências, focadas no desenvolvimento de processos expressivos, 
manifestações imaginativas, sensíveis e de cognição. Em nosso caso, que dotassem 
de um sentido mais abrangente as práticas pedagógicas atuais direcionadas aos 
aspectos mais prosaicos da educação. Edgar Morin (2002:20) posiciona-se a 
respeito da complementaridade da cognição sensível/racional, ou antes, alude a 
uma racionalidade alargada pelo sensível, lembrando que este, e a arte, incitam à 
consciência das realidades humanas e o caráter complexo de sua condição. Se a 
Educação ajuda a pessoa a não só reconhecer-se em sua própria humanidade, 
assinala, mas a situar-se no mundo e assumi-lo, o sensível contribui para a 
formação de uma consciência ética de pertença à humanidade

Uma formação integralizada depende de deslizar-se das 

. 

competências técnicas à 
(re)valorização da globalidade da vida cotidiana (Maffesoli,1996). Que possa 
admitir que esta ordem é vital a quem trabalha com educação, pois que somos 
inteiros: não possuímos partes cognitivas ou partes sensíveis. Duarte Jr. (2001) 
alerta para o apartamento entre sensível e inteligível. Desenvolver linguagens 
expressivas[2] e a criação ajudaria os educadores a entender e respeitar os 



processos da criança e seu letramento, sabedoria primordial, básica, de sorver os 
sabores da vida como um direito inalienável à sensualidade e à beleza. Permitiria 
saborear o mundo (Maffesoli,2004:17), sentindo "seus odores, seus humores 
sociais instintivos", pensar o sensível em todas as suas manifestações como 
possibilidade de dramatizar a morte, o pecado, a anarquia, encontrar-lhe 
perspectivas de ação. Seu desafio é in-corpo-rar a arte na vida, além da 
necessidade para exercê-la como prazer de produção, experiência criadora e 
cognoscente capaz de prover de sentido a intensificação das vivências sensíveis, 
das diversas leituras e escrituras da alfabetização, como experiências 
transformadoras das experiências (atitudes e gestos) de cognição racional. 
Operam, nestas condições, na instauração de temporalidades múltiplas, 
espacialidades não apenas físicas, mas virtuais, formando séries de eventos cujas 
dimensões, atributos e qualificações ultrapassam a noção euclidiana de lugar 
vivencial, algo que Meira (2002) distingue com o termo configuração

A Educação Estética/ Letramento Sensível considera 

. 

com o corpo, como ele age ao 
ler, como afeta o modo de interpretar, dar sentido, liberar secreções, movimentar 
hormônios, agir a seu modo para obter felicidade, alegria, consciência de ser 
positivamente algo vivo. Na escola, isso se revela como negação de estereótipos 
culturais, modelos prontos, palavras e imagens únicas, material mimeografado... 
Implica admitir a algaravia, o canto, a dança, o movimento, a bagunça, a sujeira, a 
meleca que, nas aulas de arte, são imprescindíveis. Enquanto processo pedagógico, 
inclui emoções, o sentir como um saber

Letramento sensível enquanto ação através da arte faz aprender a ler e escrever 
expressiva e criadoramente, leva a construir sentido que se manifesta como 
invenção de mundo. Assim, não pressupõe apenas um convívio intenso com os 
materiais da cultura, pois a criança se alfabetiza 

 acerca do que se passa, ter consciência do 
processo e dos efeitos do que, em si mesmos, constituem a experiência do 
conhecimento, e não algo instrumental.  

apesar da cultura, direta e 
atentamente pela conexão e interação com tudo o que a cerca, tal como sinais, 
indícios, estruturação gestáltica do meio, sons, temperaturas, comparação entre as 
formas, gestos, cores...     

A especificidade da Arte distingue-se por conteúdos, metodologias e formas de 
avaliação que proporcionem um tipo de conhecimento que Maffesoli (1984) chama 
de 

Os saberes da Arte 

saber dionisíaco, ou aquele que privilegia a experiência, a interatividade, os 
sentidos humanos e, no social integra o lúdico, o onírico, o imaginário, a 
capacidade de colocar-se no lugar do outro, a consciência orgânica de entrar em 
sintonia com o grupo, o atual da existência. A criação de formas plásticas, por 
exemplo, induz a fatos físicos novos, incorpora acasos captados e ordenados pela 
sensibilidade, modificando a configuração da imagem. Cria-se a partir de fatos 
reais, e aí podem acontecer desdobramentos a cada passo, num duplo sentido, 
afirma Fayga Ostrower (1998:57). As abordagens artísticas demandam um aporte 
integrador entre vários campos do saber e do saber/fazer. Operam 
conjunturalmente com materialidades substanciais, simbólicas, ambientais, virtuais. 
Proporcionam uma experiência relacional numa cultura, uma operação 
intersubjetiva que modifica o mundo ao tocá-lo, senti-lo, ao interagir com ele. Tais 
intervenções, como tocar, olhar, manipular, selecionar, construir, reconstruir, dar 
forma, cor, textura, movimento, implica em lidar com tensões não só da forma, 
mas da subjetividade. A condição da Arte faz cada gesto ser portador de uma carga 
simbólica que aponta, como um de seus primeiros conteúdos, o fazer vivencial, 
sensibilizador, explorativo e estruturador, forma de repor o agir interativo do 
humano em seu corpo e entorno para desenvolver formas de abordagem material. 
Permite atuações insólitas, abertas à invenção e ao jogo com o acaso, fato que, em 



outros campos, encontra-se limitado a paradigmas epistemológicos, metodológicos 
e hermenêuticos.  A Arte permite a transformação de uma coisa em outra, seu 
desafio é não só ético em relação ao viver, mas político, de autonomia 
compreensiva, socialização de formas de ação, mas também jogo, festa, símbolo, 
experiência contemplativa, contato com o sagrado e a desrazão.  

Na Educação, a Arte funciona como fonte de ação crítica em relação a estereótipos 
do cotidiano escolar, a modelos mimeografados, comportamentos miméticos de 
repetição sem sentido que muitas vezes bloqueiam a expressão criadora da criança. 
Assume-se, como diz Meira (2002), atitudes como a de uma hermenêutica 
instauradora, capaz de contrastar com posturas relativas ou redutoras, como 
possibilitadoras da invenção de um universo interno de saberes e práxis. Fazer arte 
pressupõe múltiplas formas de ocorrência, captura de sinais, relações, 
metamorfoses, processualidades, registros, objetos, produtos, intervenções, 
imagens e como nos afetam, modelizam, seduzem, capturam.  Trata-se de um 
fazer cognitivo sempre acompanhado de auto-consciência, afirma Ostrower (1998). 
O conhecimento não-discursivo, primitivo, recolhido como originário, é fonte do que 
diferencia e referencia aquilo que lhe é relacionado. O saber da arte é semelhante 
ao das fábulas e mitos, saber sobre o qual não se reflete, porque se dá por 
testemunho, para ser usado como locatário, e não-proprietário, de um saber/fazer, 
diz Meira (2002).  Esse saber abriga a linguagem

Essas considerações foram vitais a esse projeto, onde se espera conectar possíveis 
intersecções entre vida, conhecimento, sensibilidade, letramento e arte para prover 
uma maior integralidade teórica, prática, reflexiva e de relações, alcançando maior 
coerência às práticas dos futuros docentes. Em parte, já podem ser observadas na 
fala a seguir: 

 enquanto "espaço de 
coordenações de coordenações consensuais de conduta consensuais em que nos 
movemos". Flui "nos encontros, no contato visual, sonoro ou tátil que ocorre nos 
sistemas nervosos [que disparam] trocas determinados na corporalidade de cada 
um" (Maturana,1992:43), o que lembra a importância do educador, pois "cada vez 
que criamos um espaço de convivência e reflexionamos nele através de olhar as 
conseqüências de nossos afazeres nele, pode surgir algo novo"(id.:35).  

"Senti-me envolvida com as aprendizagens, são conhecimentos que levarei comigo 
e que com certeza me ajudarão a compreender meus futuros alunos, pois já me 
ajudam com as crianças de meu projeto; levarei comigo a diversidade e produção 
artística que poderei aplicar na minha futura atuação, me lembrarei sempre do 
significado e principalmente do resultado de dar desenhos mimeografados, da 
importância de ficar atenta às manifestações das crianças, seja por desenho, 
teatro, contato...". 

Esse estudo preliminar denotou a importância que as práticas estéticas adquiriram 
num cenário onde eram quase inexistentes, mormente face à inabilidade e 
insuficiência em trabalhar com os sentidos, a sensibilidade, o drama, a desrazão, 
em suma, tudo o que fuja da lógica centrada na palavra, na análise linear. As ações 
pedagógicas cumpriram um "sentipensar[3]", uma re-ligação de saberes 
comprometidos com a mudança: "Hoje, gosto muito do ser humano que estou 
construindo dia após dia dentro de mim, é claro que não estou o construindo 
sozinha, existem diversas influências".  

Dos resultados parciais... 

Muitos expressaram uma extrema dificuldade de relacionarem-se com seus corpos, 
com a imagem e o Outro, com o tempo necessário a que isso aconteça. Lembraram 
que os afetos comportam a necessidade de confiança em si, no outro, é gradativo, 



demorado, demanda desconstruções, aberturas, deixar-se tocar. Reconheceram a 
dificuldade/premência de conceder legitimidade ao outro, de assumirem uma nova 
ética, tornando mais consciente o caráter sensível

Os resultados foram surpreendentemente profundos, singulares e tocantes. 
Constituíram-se num grande 

 do conhecimento. Mencionaram a 
necessidade de ampliação de seu espaço na Pedagogia, na Educação e na vida para 
qualificar as relações de ensino, aumentar comprometimentos, responsabilidade, 
cuidado.  

desabafo

Em nível de relação interpessoal, foi desencadeada uma preocupação mais 
cuidadosa com nossas ações que, como lembra Maturana (1998), tem 

 existencial do nascimento, da infância, da 
adultez, das indagações existenciais, do lugar que os participantes ocupam ou 
gostariam de estar. Muitas das expressões foram bastante íntimas e sensíveis, 
pungentes até. Mas o mais interessante foi que quarenta por cento da turma 
montou sua forma de apresentação, de forma surpreendentemente criativa, aliando 
depoimentos a fotos, poemas, imagens, exercitando o pensamento visual ao lado 
do lógico.  

conseqüências sobre o outro, tem a ver com a aceitação do outro, pertence ao 
domínio do amor

"Acredito que as pessoas estão em constante transformação, que nunca se está 
completamente pronto... Sinto-me diferente, mais segura com minha arte, com 
minha vida, comigo, com a minha formação... Sinto-me melhor prepara para ir 
para sala e evitar as repetições, já experimentei na prática muito do que vi na 
disciplina e foi muito gratificante ver a surpresa no rosto das crianças com as 
"novidades".

. Esperava-se essa mudança:  

Enfim, os resultados iniciais permitem, timidamente, inferir o impacto do estético e 
do artístico na complexidade da natureza do humano que somos, ainda mais em 
relação, seja enquanto (re) ligação afetiva ou constituída 

.. 

junto-com-os-outros. As 
manifestações, na forma de eventos ético-estéticos transfiguradores, laboratórios 
de gestão de experiências de acontecer conjuraram de alguma maneira uma 
integralidade de práticas. Puderam ser percebidos movimentos complexos de 
gestão do cuidado, ainda incipientes, mas de modo constante em metamorfoses. 
Pude presenciar o partejamento, na complexidade humana, o início de uma 
formação ético-estética e artística transformadora, sua valorização no currículo do 
Curso e na vida: In-venire

Como resultados parciais, a visceralidade e a responsabilidade com que foram 
assumidas as ações desse projeto desencadearam algumas transformações, 
qualificando, conforme depoimentos, o cotidiano dos envolvidos. Uma outra ética 
nas relações, a partir dos trabalhos, pode ser observada: 

, trazer à luz o entusiasmo, a iluminação empenhada em 
compreender fenômenos, ações e representações humanas pelo que estão, aponta 
uma ética, uma sensibilidade generosa, um saber dionisíaco íntimo de seu objeto 
(Maffesoli, 2001a). 

"... Não sei explicar, mas com o despertar deste olhar sensível, passei a ver 
também as amizades de outra forma. Vi que todos nós temos defeitos e qualidades 
e, como seres humanos imperfeitos que somos, erramos, acertamos e temos a 
oportunidade de mudar as situações. Isto fez com que eu passasse a ver a vida de 
forma diferente". 
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[1] O Curso possui a duração de quatro anos e meio, prevê disciplinas obrigatórias, 
optativas e as ACGs, que perfazem um total de duzentas horas, além de estágios 
em Gestão escolar e Supervisionado. 



[2] Ensaia-se nas disciplinas atividades de Conhecimentos teóricos, seminários, 
construção de artigos e trabalhos científicos em leituras dirigidas, pesquisas de 
conteúdos, teorias, autores ligados ao campo da arte e da educação,construção de 
memoriais sensíveis, textos poéticos; práticos, como freqüência e montagem de 
eventos,pesquisa das linguagens gráfico-plásticas infantis em escola, releituras 
estéticas, trabalhos de conclusão da disciplina, auto-avaliação. Nas Oficinas de 
Criação, o contato com materiais e suportes variados, a fabricação de materiais 
alternativos em técnicas plásticas, de libertação, modelagem, experiências com 
musicalização, dramatizações, improvisações permitem o surgimento da expressão 
e o desenvolvimento de linguagens pessoais. 

[3]Galeano (2003:19) diz: "Para que a gente escreve, se não é para juntar nossos 
pedacinhos? (...) a educação nos esquarteja: nos ensina a divorciar a alma do 
corpo e a razão do coração. Sábios doutores de Ética e Moral serão os pescadores 
das costas colombianas, que inventaram a palavra sentipensador

  

 para definir a 
linguagem que diz a verdade." 


