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Resumo

O ENSINO DE ARTES ESTÁ EM PERIGO? A partir deste questiona-
mento e desdobrando-se em outras reflexões afins, este texto busca ofe-
recer contribuição no que tange às novas tensões políticas que, afetando 
o entendimento das artes na escola, ganharam corpo no sistema edu-
cacional brasileiro nos últimos tempos. Assim, face a uma conjuntura 
combalida de avanços e retrocessos, onde o ambiente indisfarçável de 
indignação, incertezas e inconformismo, pode ser justificado por gol-
pes legislativos e pelo movimento conservador “Escola sem Partido”, 
além da controvertida censura às artes no país, oferece-se aqui alguns 
dos cenários de ações qualitativas e reativas a estes tempos sombrios. 
Neste movimento, emprega-se como meio de reflexão também a ex-
posição [DES]formar, que em termos foucaultianos, questiona o caráter 
opressor da escola, tensionando a discussão sobre a combinação, por 
vezes, contraditória, entre educação e arte
Palavras-chave: arte na escola, dispositivos, [des]formar, [trans]formar.

Formar x [Des]formar: contextualizando alguns cenários recentes da 
arte na escola

As sociedades contemporâneas se apresentam as-
sim como corpos inertes atravessados por gigan-
tescos processos de desubjetivação que não corres-
pondem a nenhuma subjetivação real.

Giorgio Agambem

Acredita-se que, antes de se buscar responder a provocação 
lançada para o primeiro encontro de pesquisadores que compõe a 
REDE VISÍVEL, organizado pelo Centro de Investigação e Estudos 
em Belas Artes (CIEBA) da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, parece 
oportuno chamar atenção inicialmente sobre o questionamento pro-
posto “o ensino dar arte este em perigo?”, atrelando-se a outras reflexões 
que ora a tangenciam que, a despeito dos distanciamentos geográficos, 
não se pode escapar: refletirmos sobre qual ensino de artes está efetiva-
mente sob ameaça, relacionando-se a qual contexto e envolto em quais 
recentes implicações? Também podemos problematizar ainda mais esta 
questão, nos perguntando sobre os [des]caminhos da arte perante os 
processos de desubjetivação oriundos e inerentes à própria escola, en-
quanto ente de controle e vigilância dos comportamentos humanos, em 
contraposição às estratégias e [des]limites de atuação deste campo cria-
tivo, indócil e indisciplinado, sendo aqui apresentado – por esta ten-
são constante – como campo de batalha FORMAR x [DES]FORMAR? 
Diante dos fatos políticos e estratégicos que emergiram nos últimos 
tempos, tornando ainda mais complexa e polêmica territórios limítro-
fes de regulação/atuação, como tratar da arte em termos educacionais, 
considerando os últimos acontecimentos flagrantes na sociedade brasi-
leira? Acredita-se que, de alguns anos para cá, em diversas realidades 
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educacionais encontrados no Brasil, a par dos problemas e embaraços 
derivados da Reforma do Ensino Médio, da construção da Base Nacio-
nal Curricular Comum (BNCC) e dos graves fatos associados ao mo-
vimento “Escola sem Partido”, vem crescendo, na contramão de um 
processo de cerceamento do espaço que deve ocupar as artes nas esco-
las, uma realidade pulsante de muita resistência, à margem das metas 
e interesses educacionais do governo e de uma política de escolariza-
ção e mecanização do ensino: questionamentos reativos, evidentemen-
te, mas também uma articulada rede de oposição às antigas formas de 
abordagem, buscando superar modos redutores de se dimensionar as 
manifestações artísticas, criticando-se veementemente o não-reconheci-
mento dos saberes e fazeres de grupos historicamente invisibilizados. 
Assim, como observa-se na realidade do Colégio Pedro II, existe um 
movimento de intensa discussão curricular de ordem epistemológica 
de abordagens, envolvendo novas formações e atualizações, motivadas 
pelo retorno científico de especializações e pesquisas de pós-gradua-
ção, atualizando percepções, criticidades, no acolhimento de novos pa-
radigmas, conforme nos revela o recém Projeto Político Pedagógico da 
disciplina de Artes Visuais nesta instituição pública de ensino. Consta-
ta-se, portanto, neste campo politicamente controvertido, atravessados 
por avanços e retrocessos, repleto de adversidades entre a educação/ es-
colarização e os papéis a serem desempenhados pela arte na escola, um 
terreno matizado entre reconhecimentos e“(...) desconhecimento brutais” 
– conforme afirma Ana Mae Barbosa, a respeito da Reforma do Ensino 
Médio. Não obstante, constitui-se no Colégio Pedro II, movimentos de 
renovação institucionais de capilaridades múltiplas, sistematizadas em 
núcleos de extensão, estudo e pesquisa, como o NEAB (Núcleo de Es-
tudos Afro-Brasileiros) e o NEPARTE (Núcleo de Estudos e Práticas em 
Arte Educação), com vistas a atingir ambientes de debates mais amplos 
e sensíveis aos novos tempos, sem qualquer tipo de intimidação às teias 
conservadoras de um momento nebuloso de desubjetivação e de vigi-
lância ideológica, que também estamos vivendo...

A inciativa denominada Escola Sem Partido, idea-
lizada pelo advogado paulistano Miguel Nagib. É 
ardilosa desde o seu título. Mas por trás do que 
poderia ser considerada uma poderosa teia de re-
lações que surpreende pelo cunho conservador, 
com várias articulações e redes que perpassam 
por entidades da sociedade civil, instancias reli-
giosas e partidos políticos. (...) além da alegada 
questão ideológica, outros dois alvos que também 
estariam na mira da iniciativa seriam a questão de 
gênero e a contaminação político-patidária no âm-
bito das escolas. (Espinosa & Queiroz, 2017, p.50)

Assim, mesmo em meio as discursividades consideradas de 
cunho fascista, em que pesam a absurda desqualificação dos professo-
res – que só poderiam atuar em nome de uma escolarização neo-tecni-
cista, atendo-se estritamente aos conteúdos/interesses ministrados pelo 
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governo –, entre outras ideias estapafúrdias oriundas do movimento 
“Escola Sem Partido”, temos assistido uma mobilização política intensa 
frente a diversas ameaças que nos cercam, podendo citar em âmbito 
nacional as discussões dos simpósios da ANPAP (Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas) e dos encontros organizados pela 
Faeb (Federação de Arte Educadores do Brasil), entre outras inciativas, 
articuladas pelos grupos de pesquisa do país, caso do evento “Frontei-
ras Críticas”, ocorrido no Instituto de Artes da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro e organizado pelo grupo de pesquisa Observatório 
de Comunicação Estética – OCE/CNPQ. Acompanhando este campo 
fértil de debates, politicamente combativo, não se pode omitir os re-
centemente seminários de arte organizados pela equipe de professo-
res de Artes Visuais do Colégio Pedro II, em 2016 e 2017, assim como 
as duas edições do seminário de arte, educação e culturas Tramas para 
Reencantar o Mundo pelo Espaço Cultural da mesma instituição. Se bem 
analisados, nos oferecem também contribuições extremamente impor-
tantes neste momento de ódios e intolerâncias, trazendo problematiza-
ções sobre uma série de temas emergentes/urgentes, que nos ajudam 
a encontrar caminhos/perspectivas mais animadoras e emancipadoras 
no cotidiano pedagógico de artes na escola. Soma-se a este panorama 
positivo e em expansão, as significativas publicações e comunicações 
de todas as edições do Congresso Internacional Matéria-Prima, que nos 
últimos anos vem oferecendo campo de reflexão crítica, amparada em 
diversas trocas de experiências transnacionais, cujos ensinamentos e 
lições, a desdobrar-se agora nesta REDE VISÍVEL, também ajudam a dar 
personalidade a uma confluência de intensa produção acadêmica na área de 
ensino das artes, associando-se a diferentes segmentos e realidades. 

Fig. 01 – Imagem de divulgação do II Seminário de Artes Visuais do Colégio Pedro II 
ocorrido no Museu Nacional de Belas Artes.

Assim, cumpre dizer, se as contingências recentes vêm nos dire-
cionando para um ambiente de crise e incertezas, também pode-se afir-
mar que existe algo de muito positivo e exitoso neste momento, onde 
diversos pontos invisibilizados vem ganhando novos focos de interes-
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se, alavancados pelas discussões políticas emergentes/ urgentes, en-
volvendo questões interculturais, de gênero, étnicas, abarcando, entre 
outros assuntos, os perspectivismo ameríndios e o cotidiano efêmero/
artístico das cidades, todos assumindo protagonismos de modo cres-
cente, deixando de serem tratados perifericamente na vida escolar nas 
aulas de arte. Estamos vivendo, portanto, um cenário multifacetado, de 
negação aos epistemicídios históricos e que, portanto, só nos faz crer 
que as formas tradicionais de uma pedagogia excessivamente eurocen-
trada, pensada sem espaços para os devires múltiplos (DELEUZE, 2008, 
p.63), encontra-se já em estágio de constrangimento. Aliás, segundo o 
próprio pensamento da dupla Deleuze e Guattari, “cantar ou compor, 
pintar, escrever, não tem talvez outro objetivo: desencadear esses devi-
res”. Assim, já bastante desgastadas, as antigas formas de abordagem 
cedem paulatinamente espaços cada vez maiores para uma realidade 
desfronterizada, aberta a terrenos e para as práticas educacionais em 
artes mais democráticas, de que modo a acolher, em termos de reco-
nhecimento, diversidades e repertórios variados, sem a interferência 
reguladora de hierarquias produzidas pelos discursos dominantes ou 
hegemônicos do campo da arte. Se estamos vivendo este momento de 
crise e, se o ensino de artes está em perigo, também é o ensino tradicio-
nal de artes que está, ao que parece, atualmente desprestigiado...

No segundo Seminário de Artes do Colégio Pedro II, apresen-
tando o tema Ensino da Arte: Saberes e Fazeres, ocorrido em 2017, por 
exemplo, foram abertas discussões/inscrições importantes sobre a Cul-
tura Visual e a Interculturalidade, oportunizando a apresentação do 
texto: Multinaturalismo e o pensamento artístico pós-abissal: perspecti-
vismos e perspectivas no terreno educacional em artes, onde podemos 
ler:

Comprometido, portanto, a discutir e contribuir 
com um dos eixos temáticos deste seminário, ad-
verte-se sobre a deslegitimação de saberes e faze-
res, em especial aos que dizem respeito aos povos 
indígenas, oportunizando a ampliar as reflexões 
sobre as ações educacionais em artes, na medida 
em que passamos a abrir espaços às questões pro-
vocadas pelo multinaturalismo e pelo pensamento 
pós-abissal.

Todavia, cumpre-se sublinhar também que associado a este con-
texto caudaloso, tão produtivo, quanto adverso, um dos fatos mais 
suigeneris e marcantes que a sociedade brasileira testemunhou em 
2017: uma enxurrada de ataques direcionado às artes, motivando o 
fechamento/ interdições de exposições, sendo produzidos, em cadeia, 
uma série de discursos de censura, ódio e de difamação às produções 
artísticas, obrigando e constrangendo os gestores públicos e privados, 
responsáveis pelas dinâmicas de visitação de museus e galerias, a reve-
rem seus modelos de regulação interna, de acesso e de discursos cura-
toriais. O crítico e historiador de arte Paulo Sérgio Duarte classificou 
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o lamentável episódio como “uma das mais graves ocorrências culturais 
negativas desde a redemocratização do país”: — Trata-se de censura em es-
tado puro acompanhada de ações políticas diretas que poderão impe-
rar caso se multipliquem ações semelhantes e não houver ampla mobi-
lização de todos os democratas contra esse fechamento da exposição.  
(Fonte: o globo. Data: 12/09/2017)

Com efeito, logo veio à baila, impulsionado pelo prestigio de 
várias vozes conhecidas do meio artístico e pela agilidade das redes 
sociais, o movimento 342, articulação política da sociedade civil contra 
a censura e a difamação das artes no país, onde diversos artistas brasi-
leiros se uniram para gravar vídeos contra o cancelamento da exposi-
ção “Queermuseu” pelo Santander Cultural em Porto Alegre, criticando 
também a repercussão da performance “La bête” no MAM de São Pau-
lo. Nestas mensagens compartilhadas pelas redes sociais, a respeitada 
atriz Fernanda Montenegro aparece dizendo “A cultura liberta a cria a 
alma de uma nação”. Enfim, em meio ao ambiente de polarizações, que 
também tomaram as ruas e as redes por ocasião do impeachment da 
Presidente Dilma Rousseff, acirrou-se ainda mais o campo de batalha 
de como a educação e a cultura devem ser geridas/ direcionadas no 
país. Salienta-se que a partir da mesma esteira de acontecimentos, sur-
gem que posts diários de extrema direita, publicados nas redes sociais, 
formando um conjunto de opiniões adeptas à censura, ao patrulhamen-
to ideológico, em defesa da “Escola sem Partido” – contaminando todo 
o ambiente político brasileiro de modo ainda mais beligerante. Por ex-
tensão, tal cenário, ecoa facilmente, atingindo todo o contexto das artes 
na escola, em proporções semelhantes...

   

Figuras 02 e 03 – Imagem do movimento contra a Censura e a difamação 342Artes e o 
trabalho dos alunos do Ensino Médio do Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II, 
problematizando a criminalização das artes no Brasil, 2017. De alguma forma, também 

ajuda entender o cenário de perseguição às artes no país.

Para assimilar e digerir melhor esta situação, sem prejuízo do 
que se vive neste momento, foi proposto às turmas do primeiro ano do 
Ensino Médio do Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II que 
problematizassem o tema da criminalização das artes no país, desenvol-
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vendo trabalhos que trouxessem à tona aspectos deste debate. Assim, 
foram criados e elaborados vídeos e instalações onde os alunos pude-
ram expressar seus entendimentos/sentimentos sobre o que para inte-
lectuais e artistas do país representou um atraso sem precedentes em 
plena era “democrática” da nova república. Entende-se que mesmo sob 
o contexto nebuloso do movimento “Escola sem Partido”, torna-se um 
caminho interessante continuar propondo atividades em que esse de-
bate também seja levado aos alunos pelo viés artístico, pois acredita-se 
que a arte sempre nos devolve respostas e provocações diferenciadas, 
assumindo, assim, a disciplina de Artes Visuais contribuição ímpar nes-
te processo de encontro crítico com a realidade. A alienação, omissão 
ou o divórcio desta conjuntura das práticas, ao contrário, representaria 
um crime na formação dos alunos...

“A escola sem partido é um equívoco, uma asneira 
sem tamanho, é uma bobagem conservadora sem 
tamanho, é coisa de gente que não é formada na 
área, e que decide ter uma ideia absurda que é 
substituir o que eles imaginam que seja uma ideo-
logia em sala de aula por outra ideologia, é uma 
ideologia conservadora. (...) Uma crença fantasio-
sa de uma direita delirante...”

Leandro Karnal

Fonte: Entrevista do Programa Roda Viva – TV CULTURA 04/07/2016

Assim, atualmente, os dilemas, os impasses são outros, 
atravessados por inúmeros complicadores que não estavam em pauta 
em décadas anteriores e com quais devemos agora que lidar. Pioneira 
da arte-educação e uma das vozes mais respeitadas na defesa do Ensi-
no das Artes no pais, Ana Mae Barbosa chegou a gravar e a produzir 
uma série de vídeos intitulada “Todos pela arte/educação” e, novamen-
te, enfatizando a importância das artes na escola, afirma, por exemplo, 
que “Nós brasileiros temos o direito de determinar nosso curricular 
escolar, de escolher nossas referencias e nossas influencias”, não obs-
tante, termina o mesmo vídeo com a seguinte provocação, referindo-
se ao contexto da BNCC: “Quem está determinando o nosso currículo?”. 
Desse modo, quando já estava parecendo distante a superação do es-
tigma da “matéria sem matéria” (CARDOSO, ANPAP, 2017), novos fatos 
vem surgindo, com textos que entendem arte na escola pela designação 
de subcomponente curricular, crivando de incertezas e especulações 
negativas sobre os destinos da disciplina de artes no Brasil, fazendo 
com que, diante de tal conjuntura, todos os professores de arte tenham 
que enfrentar desafios inéditos, como salientou o Professor Wilson Car-
doso Junior na oportunidade do 26º Encontro da Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas, sob tema Memórias e Inventações, 
ocorrido em Campinas, em setembro de 2017. Nesta edição da ANPAP, 
tomamos contado com muitas discussões em torno das preocupações 
que afligem os professores e arte-educadores do país, a qual podemos 
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destacar no artigo intitulado “O golpe na educação brasileira e a situação do 
Ensino de Artes Visuais no Ensino Médio” de autoria de Adriana Fresquet 
e Wilson Cardoso Junior, nos ajuda a dimensionar este ambiente de 
crise externa, o seguinte trecho:

Entendemos como golpe político-jurídico neo-
liberal cometido no Brasil em 2016, em nome da 
racionalização dos recursos públicos, se estendeu 
educação obrigatória e vitimou o ensino das Ar-
tes Visuais na educação pública, especialmente 
no Ensino Médio. Ele promoveu expectativas 
escolares vinculadas a empregabilidade e causou 
um efeito no senso comum escolar destinado 
a desqualificação simbólica das disciplinas 
comprometidas como não significativas para a 
qualificação da força de trabalho – principalmente, 
Artes, História, Sociologia e Filosofia.

Deve-se acrescentar, entre tantos dados significativos, há os que 
reforçam o ambiente de resistência e re-existência do Ensino das Artes 
no país, como o que vem ocorrendo nos últimos meses no âmbito in-
terno do Colégio Pedro II: o lançamento dos cursos de Pós-Graduação 
em Artes à distância e presencial, além do desmembramento da disci-
plina de Artes Visuais do antigo departamento de Desenho e de Artes 
Visuais da instituição, possibilitando maior tempo de debates sobre as 
questões pedagógicas e epistemológicas que dizem respeito à discipli-
na em colegiados, reuniões de coordenação, entre outros fóruns, além 
das facilidades de ordem burocráticas que favorecem o surgimento de 
diversas ações, justamente por não haver mais pautas que estejam di-
vididas com outras demandas especificas. Entende-se que o atual mo-
mento representa importante marco histórico para área da disciplina na 
instituição, tornando estruturalmente mais fortalecido para o enfrenta-
mento das questões que possam colocar em risco a sobrevivência e/ou a 
não-obrigatoriedade das artes na escola. Na consulta para a criação do 
Departamento autônomo de Artes Visuais, datado de 20 de fevereiro 
de 2018, convertendo-se posteriormente em documento encaminhado 
à reitoria e assinado pela maioria do quadro de professores de Artes 
Visuais da instituição, podemos ler:

A nossa disciplina no CPII. É parte curricular des-
de a Educação Infantil até o Ensino Médio, atuan-
do também nos cursos de Extensão, na Pós-gra-
duação, no Programa de Residência Docente, entre 
outras iniciativas. É uma disciplina, portanto, que 
participa de todos os segmentos dessa enorme e 
referencial instituição escolar. (...) A disciplina de 
Artes visuais apresenta complexidades em todas 
as instâncias: conceitual, metodológica, política e 
pedagógica. Dessa forma, necessita de uma estru-
tura departamental própria, que possibilite a cria-
ção de espaço/tempos para as usas discussões, e 
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cuja liderança possa se debruçar exclusivamente 
sobre suas questões – que são muitas, pelas razões 
já apresentadas, e recentemente adicionadas pelos 
riscos trazidos pelas diretrizes curriculares nacio-
nais. É urgente, portanto, uma estrutura e uma 
liderança departamental que possam atender às 
múltiplas demandas de um corpo docente nume-
roso e plural, composto por professores/pesquisa-
dores comprometidos com as transformações que 
a própria arte – em interação com a sociedade – 
propõe no campo do ensino.

Entre tantos capítulos desta epopeia sem fim anunciado, des-
taca-se aqui também, por ocasião da abertura do ano letivo de 2018, 
a inauguração da a exposição [DES]formar pelo Espaço Cultural do 
Colégio Pedro II, aberta ao público no Hall de Exposições no bairro 
histórico de São Cristóvão entre 12 de abril e 09 de maio do atual ca-
lendário escolar. Entende-se que as obras presentes nesta oportunida-
de expositiva, de autoria das artistas Andréa Hygino e Luiza Coimbra, 
ilustram e ajudam a compreender alusiva e artisticamente uma série de 
situações colocadas aqui em causa. As obras parecem traduzir eloquen-
temente este campo de batalha existente entre as formas de regulação 
dos corpos obedientes à estrutura panóptica e aprisionante da escola, 
conforme nos mostra Michel Foucault em seu clássico “Vigiar e Punir”, 
frente aos processos de subjetivação ativados pelo campo criativo da 
arte. Assim, ao nos depararmos com as serigrafias e gravuras que res-
significam critica e poeticamente o mobiliário escolar de várias manei-
ras, podemos repensar sobre os papéis da arte na escola. Neste senti-
do, podemos tomar toda a conjuntura externa e interna do combalido 
cenário descrito nas linhas anteriores, como intertextualidades, entre 
as dimensões positivas e negativas deste momento FOMAR x [DES]
FORMAR na arte-educação brasileira. 

[Des]formar/ [trans]formar: lições de uma experiência pedagógica 
emancipadora no terreno educacional em artes
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Figuras 04 e 05 – Cartaz e obras das artistas Andréa Hygino e Luiza Coimbra na 
exposição [DES]FORMAR no Espaço Cultural do Colégio Pedro II

Generalizando posteriormente a já bastante ampla 
classe de dispositivos foucaultianos, chamarei lite-
ralmente de dispositivo qualquer coisa que tenha 
de algum modo a capacidade de capturar, orien-
tar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 
discursos dos seres viventes.

Giorgio Agambem

Se o ensino das artes está em perigo, de acordo com a oportuna pro-
vocação do encontro REDE VISÍVEL, também devemos lembrar que 
ações emancipadoras vêm acontecendo neste campo de tensão – sem 
tréguas – entre dispositivos e anti-dispositivos, a responder, respectiva-
mente, às questões limítrofes entre educação e artes. Em uma feliz coin-
cidência, passados sessenta anos da Internacional Situacionista de 1968, 
no dia 03 de março de 2018, o Espaço Cultural do Colégio Pedro II, por 
meio do projeto Andanças Culturais, organizou no Campus do Engenho 
Novo II uma roda de conversa voltada para os alunos do CAIS (Clas-
se de Adequação Idade Série) com as artistas Andréa Hygino e Luiza 
Coimbra, acompanhada de uma oficina artística de serigrafia sobre a 
exposição [DES]formar, também especialmente direcionada para este 
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corpo discente. Oportunizou-se, assim, o encontro de duas situações 
que são parte de um mesmo processo de desubjetivação/ subjetivação, 
quase o espelho de uma mesma fotografia de alienação ideológica do 
que poderíamos chamar de panópticos às avessas: alunos desidentifica-
dos com o modelo tradicional de escola – “beneficiados” pela extinção 
mecanismo da jubilação ou do desligamento definitivo da instituição 
por baixo rendimento escolar, em resolução administrativa datada de 
2014 –, e uma poética cujo anúncio das obras se desdobra/ desloca críti-
ca e justamente sobre as tensões entre o regime de adequação/ liberda-
de no espaço educativo, conforme este texto assinala. Atente-se que o 
nome “adequação”, emprestado a sigla deste grupo, também é bastante 
controvertido e que, se os elementos da escrita também constituem ato 
político, talvez não tenha sido o nome mais ajustado para designar alu-
nos oprimidos pelo próprio sistema de ensino. De todo modo, estamos 
a tratar, de mais um caso entre adequações e [in]disciplinas...

Neste espaço intersticial, durante a oficina de serigrafia, reali-
zada por meio de uma única matriz telada com a imagem icônica de 
uma carteira escolar, os alunos foram convidados a repensar o mesmo 
signo, em uma situação de ateliê móvel. Interessante perceber que esta 
[re]apropriação semiótica do objeto não deixa de ilustrar o caráter de 
inconclusão ou a dimensão inacabada do ser (FREIRE, 2014, p.57). Com 
efeito, a desobediência proposta seria “reproduzir”, sem revelar uma 
das partes do referido móvel, aquela que de algum modo representasse 
ou significasse algum tipo de opressão escolar aos corpos obedientes. 
Assim, uma das referências mais emblemáticas da escola foi recebendo/ 
cedendo a diversas versões a cada impressão, onde os alunos tiveram 
a liberdade de omitir com fita adesiva a parte que mais incomodava 
neste mobiliário, representativo de qualquer sala de aula. Alguns alu-
nos chegaram a fazer até um “X” sobre a imagem, denotando máxima 
objeção ao regime opressivo da escola e a suscitar profundas e amplas 
discussões semióticas. Posteriormente, nesta dinâmica de ressiginifica-
ções, logo após Andréa e Luiza terem mediado todo processo serigráfi-
co junto aos participantes, os professores de Artes do Espaço Cultural 
foram estimulando os alunos do CAIS a criar novas intervenções com 
outros materiais coloridos sobre cada versão impressa, tornando todo 
o processo/ resultado dupla e subjetivamente potencializados. Desse 
modo, em um momento singular da oficina proposta, os alunos ainda 
realizaram uma segunda intervenção, utilizando cores sobre a imagem 
em preto e branco, tornando o trabalho ainda mais autoral. 

Concorda-se aqui com a visão apresentada por Giorgio Agam-
bem que, lucidamente, nos alerta que “(...) não somente as prisões, os ma-
nicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as 
medidas jurídicas”, entre outras instâncias funcionem como dispositivo 
de controle, mas também “(...) a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, 
a agricultura, o cigarro, os computadores”, constituem também instrumen-
tos poderosos de vigilância e de patrulhamento, assim como a própria 
linguagem (AGAMBEM, 2009, p.41). Assim, repensando os corpos dó-
ceis e obedientes da escola e ampliando as categorias de controle e vi-
gilância de Foucault, como sublinha Giorgio Agambem, pensa-se aqui 
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como estariam atuando – silenciosamente ou não – os dispositivos de 
controle que incidem sobre as abordagens em artes.

Entende-se que a experiência advinda e resultante da exposi-
ção [Des]formar, propicia aqui eixo reflexivo importante, pois a exem-
plo da oficina artística proposta pelas artistas Andréa Hygino e Luiza 
Coimbra junto as turmas do CAIS (Classe de Adequação Idade Série), 
do Campus Engenho Novo II, podemos reelaborar e acrescentar alguns 
reencaminhemos possíveis sobre a pergunta inicial deste texto: “qual 
ensino de artes está efetivamente em perigo, relacionando-se a qual contexto e 
sob quais implicações?”. Aqui, aproveita-se esta oportunidade para criar 
um ambiente de analogia, chamando atenção para a parte que menos 
agradaria na educação em artes, o que não significa propriamente um 
movimento de iconoclastia e de rejeição absoluta às obras ícones da 
História da Arte Ocidental, mas uma reflexão sobre as questões simétri-
cas que vem alimentando as últimas discussões no campo educacional 
em artes. Assim, de modo análogo a exposição [DES]formar, alia-se a 
presente reflexão sobre os riscos que o ensino das artes pode sofrer, 
caso haja uma prevalência das concepções alicerçadas e estruturadas 
em conceito de ordem eminentemente formalistas e de cunho estilístico 
ocidentalizante frente ao manancial de dados advindos das mais diver-
sas matrizes culturais. Entende-se que o corpo de conteúdos não pode 
ser submetido e subjugado a concepções de fundo colonialista onde 
não se tenha espaço para reflexões sobre o [des]centramento, envolven-
do saberes e fazeres de outras comunidades humanas. 

Importante dizer que as turmas do CAIS estão sendo pensadas 
de modo a responder por uma estrutura curricular mais aberta, o que 
possibilita os docentes em artes do Engenho Novo e de São Cristóvão, 
responsáveis pelo curso destas turmas uma crítica aos conteúdos ca-
nônicos do currículo existente do Pedrão – segundo segmento do en-
sino fundamental do Colégio Pedro II. Acredita-se que o ensino das 
artes entra em crise também quando não há diálogo com os alunos, 
a permitir uma situação de participação nas escolhas dos conteúdos 
a serem abordados. Assim, encontramos e tomamos contato, a partir 
da reelaboração de uma das obras mais representativas da exposição 
[DES]FORMAR, espécie de [re]profanação do ambiente opressivo es-
colar. Nesta compreensão, portanto, oportunizou-se a discussão em 
termos foucaultianos sobre os papeis da [arte na] escola, que, podem 
perfeitamente produzir, um efeito de [TRANS]FORMAR na vida des-
tes alunos, caso lembrem-se desta experiência no futuro. A equipe do 
Espaço Cultural ainda chegou a produzir material pedagógico sobre 
esta exposição onde os alunos puderam expressar seus sentimentos ar-
tisticamente. Neste suporte educativo, distribuído para os alunos do 
CAIS, encontramos o seguinte texto:

As obras nos provocam a pensar a instituição es-
colar, os espaços, as relações nas escolas e criam 
um diálogo com os alunos e demais participantes 
do cotidiano escolar. Tomando como ícone a car-
teira, a repetição e o próprio espaço educativo, as 
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artistas tratam de temas como coerção, indiscipli-
na, afetividade e memória, em trabalhos indivi-
duais e outros feitos em coautoria. Com as obras é 
possível ver a escola como o lugar do mesmo e do 
diferente juntos, em força de tensão, daquilo que 
se repete e do que se transforma, do que ordena e 
explode em sentidos! 

 

Figuras 06 e 07 – Processos de ateliê móvel dos alunos do CAIS II com as artistas An-
dréa Hygino e Luiza Coimbra, apresentando a exposição [DES]FORMAR pelo projeto 

Andanças Culturais do Espaço Cultural do Colégio Pedro II. 
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Figuras 08 e 09 – Terceiro momento de ateliê móvel com os alunos do CAIS II com as 
artistas Andréa Hygino e Luiza Coimbra, colando os trabalhos no período do Ensino 

Médio do Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II. 
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[Des]formando conclusões...

Na oportunidade deste primeiro encontro REDE VISÍVEL, orga-
nizado pelo Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA) 
da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, é importante ressaltar a im-
portância de se debater e aprofundar a situação dos espaços a serem 
ocupados pela arte na escola. Afinal, para todos os efeitos, estamos efe-
tivamente sempre em um campo de risco, na medida em que também 
oferecemos o risco de emancipação. Assim, percebe-se, que estaremos 
sempre envoltos em algum tipo de tensionamento entre a necessidade 
de artes visuais na escola versus ao entendimento de escolarização me-
canizada e embrutecida. Aqui apenas um convite reflexivo para sermos 
[des]obedientes e gerarmos, nas fissuras do regime educacional, cami-
nhos alternativos e/ou invetores entregues aos devires da ação inspira-
dora de [DES]FORMAR...   
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