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RESUMO

No contexto contemporâneo, o estético encontra-se na ordem do dia. Fenômenos relacionados com a disseminação de novas tecnologias, a progressiva influência dos meios de

comunicação de massa na formação da sensibilidade, as guerras simbólicas por dominação cultural e econômica, entre outros fatores, determinam a presença massiva de

manifestações estéticas no cotidiano. Para Richard Shusterman, essa hipertrofia de estímulos sensoriais acaba sendo responsável pelos problemas generalizados de atenção,

superestimulação e estresse (SHUSTERMAN 2012). Em contraponto, Hans Ulbrich Gumbrecht entende que ao colocar a razão como única possibilidade de conhecimento, o

sujeito moderno acabou por se afastar do mundo (GUMBRECHT 2010). Partindo de perspectivas distintas, os dois filósofos defendem a importância da experiência estética. 

Alinhados com essa posição, estudiosos do ensino de artes visuais colocam a “educação estética” ou a “educação do olhar” como prioridade (MAKOWIECKY 2009,

MARTINS&PICOSQUE 2012, PILLAR 2007, RICHTER 2001, SILVA 2014). Na visão de Marly Meira, “não é mais possível pensar-se numa educação para a cidadania, muito

menos uma educação que assuma a função de construir sujeitos, sem a garantia de uma educação estético-visual”. Ainda segundo Meira, nem todo professor está habilitado

para essa função, pois não basta dominar informações teóricas, técnicas ou metodológicas. “Isso requer uma cultura estética, um cultivo da própria sensibilidade e leituras que

demandam não só informação sobre arte, mas exercício crítico e sensível do fazer artístico, seja ele em nível de percepção e imaginação, seja ele em nível de experiência

prática” (MEIRA 2001, p.136-137).

O estudo aqui apresentado busca, justamente, contribuir para uma reflexão acerca do papel da experiência estética na formação de professores e artistas visuais.  Iniciada em

2013 e ainda em andamento, a investigação adota o método da “pesquisa-ação”, que inclui “qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação

sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela” (TRIPP2005, p.446). Contemplando minha experiência docente em três disciplinas sobre mediação em

artes, a pesquisa envolveu até o momento cerca de noventa estudantes, divididos em cinco turmas dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes Plásticas e de

pós-graduação lato e strictu senso em artes. 

Dois referenciais teóricos fornecem a base de investigação. O Aesthetigram, desenvolvido por Boyd White (2007), consiste em uma técnica de mapeamento da experiência

estética. Para dar subsídio a essa reflexão, White fornece uma lista de quinze categorias potenciais, subdividas em mais de cinquenta subcategorias. As teorias de

desenvolvimento estético formuladas por Michael Parsons (1992) e Abigail Housen (citada em ROSSI, 2001) definem cinco estágios de compreensão estética, organizados

sequencialmente. 

Nas cinco turmas, as atividades propostas seguiram basicamente a mesma ordem: 1) observar uma obra de arte; 2) produzir um relato o mais detalhado possível da sua

experiência; 3) analisar relatos anônimos, buscando localizar as categorias estéticas indicadas por Boyd White; 4) discutir na turma a pertinência dessas categorias; 5) ler e

discutir a pertinência das teorias sobre desenvolvimento da compreensão estética; 6) aplicar as teorias para analisar o modo como observadores se apropriam de obras de arte.

Ao longo do tempo, pequenas alterações foram introduzidas nesse roteiro, sempre no sentido de aperfeiçoamento da prática docente.

A coleta de dados foi feita através da observação participativa, da análise dos relatos sobre a experiência estética e da avaliação, pelos estudantes, das atividades da disciplina.

Os resultados indicam que as categorias propostas por White são suficientemente abrangentes. O Aesthetigram se mostrou muito eficiente no sentido de sinalizar as inúmeras

possibilidades que uma experiência estética com obras de arte pode proporcionar. Ao mesmo tempo, mostrou exemplos de relatos em que a experiência estética se reduzia a

apenas um âmbito – perceptivo, nostálgico, interpretativo, etc. O cuidado em trabalhar com relatos anônimos criou um clima de confiança e estimulou a troca de ideias. O mesmo

ocorreu com a aplicação das teorias de desenvolvimento estético para analisar entrevistas de pessoas que não pertenciam ao grupo.

Em síntese, pode-se dizer que a combinação de teorias que permitem visualizar a experiência estética com obras de arte em termos de âmbitos e níveis permite ao estudante

tomar consciência das suas tendências, limitações e potencial. Nesse processo de autoconhecimento, o estudante encontra direções para “ampliar o âmbito e a qualidade da

experiência estética visual”, um exercício fundamental para professores e artistas visuais. 
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