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RESUMO

Esta  monografia  busca  refletir  sobre  os  conceitos  de  “experiência”  e  "formação
cultural”  na  formação  inicial  de  professores,  através  do  componente  curricular
“Atividades  Culturais”  especificamente  no  curso  de  Pedagogia  da  Universidade
Federal  Fluminense  (UFF).  O  objetivo  geral  do  estudo  é  analisar  o  caráter  da
disciplina de Atividades culturais, fazendo uma relação com os conceitos abordados
e suas possibilidades de ampliação da formação cultural dos discentes. O referencial
teórico que fundamentou a pesquisa foi construído a partir de estudos de autores
como Jorge Larrosa, Walter Benjamin e Theodor Adorno, além de reflexões acerca
das experiências vivenciadas durante minha trajetória cursando a Atividade Cultural
“Formação  Cultural:  discussão  sobre  Bullying  e  preconceito”.  Conclui-se  que  o
componente curricular Atividades Culturais possibilita uma relação potente entre os
discentes e experiências formativas, incentivando diretamente o desenvolvimento da
dimensão estética na formação dos futuros docentes. O posicionamento presente
neste  trabalho  mostra-se  a  favor  de  que  os  currículos  do  curso  de  Pedagogia
valorizem, oportunizem e teçam caminhos para uma formação inicial de professores
voltada  para  a  ampliação  de  repertório  cultural  e  valorização  deste  importante
componente curricular na formação docente.

Palavras-chave:  Atividades Culturais; Experiência; Formação Cultural; 



ABSTRACT

This  monograph  seeks  to  reflect  on  the  concepts  of  “experience”  and  “cultural
training” in the context of initial teacher education, through the curricular component
“Cultural Activities” specifically in the Pedagogy course at the Fluminense Federal
University (UFF). It  is to analyze the character of the Cultural Activities discipline,
making a relationship with the basic concepts and its possibilities for expanding the
cultural  training  of  students.  The  theoretical  framework  that  underlies  a
bibliographical research was built  from studies by authors such as Jorge Larrosa,
Walter Benjamin and Theodor Adorno, as well as reflections on the experiences I had
during my trajectory studying the Cultural Activity “Cultural Formation: discussion on
Bullying  and  Prejudice”  .  It  is  concluded  that  the  Cultural  Activities  curricular
component  enables  a  powerful  relationship  between  students  and  their  training,
directly encouraging the development of the aesthetic dimension in the training of
future teachers. The position present in this work is a favor that the curriculum of the
Pedagogy  course  value,  create  opportunities  and  weave  paths  for  initial  teacher
training  aimed  at  expanding  the  cultural  repertoire  and  valuing  this  important
curricular component in teacher training.

Keywords: Cultural Activities; Experience; Cultural Formation;
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INTRODUÇÃO

Minha trajetória no magistério iniciou bem cedo, aos quatorze anos, quando

meus pais me matricularam em uma turma de formação de professores de nível

Médio de uma escola pública estadual. Ali comecei a ter contato com a docência por

meio do estágio de observação das rotinas escolares. A partir disso, pude perceber

um  grande  distanciamento  entre  o  que  aprendia  nas  aulas  de  disciplinas

pedagógicas e o que presenciava na realidade das escolas do meu bairro. 

Nas  aulas,  lia  diversos  textos  sobre  a  importância  de  aulas  ricas  em

experiência e também ouvia incentivos de minhas professoras para nos lembrar de

planejar  conteúdos  e  metodologias  que  proporcionassem  aos  alunos  aulas

interessantes, dinâmicas e significativas.  E para meu estranhamento,  ao estagiar

com  a  intenção  de  observar  a  professora  das  turmas  dando  aula  com  esses

elementos atrativos, via uma realidade que inquietava: professoras cansadas demais

para preparar aulas interessantes, poucas possibilidades de proporcionar momentos

diferentes da aula tradicional, foco do ensino-aprendizagem em avaliações externas

e falta de flexibilização do currículo.

Esse choque de realidade fez com que eu lembrasse minha trajetória escolar,

onde  o  foco  era  o  livro  didático,  em  folhinhas  de  exercícios  e  tarefas  sem

contextualização.  Poucos  eram  os  momentos  em  que  havia  atividades  leves,

passeios  ou  brincadeiras.  Quanto  mais  crescia,  mais  raros  esses  momentos  se

tornavam  na  rotina  escolar.  Comparar  minhas  vivências  com  a  que  passei  a

presenciar anos depois nas escolas em que estagiei demonstrava que o currículo

permanecia rígido ao longo dos anos. 

Já no ensino superior, ao escolher cursar Pedagogia e, consequentemente,

dando continuidade às reflexões sobre as questões já pensadas desde o Ensino

Médio, pude perceber que em grande parte o sistema escolar se mantém irredutível

aos avanços na dinamização dos conhecimentos e na busca por englobar em seu

currículo a valorização de aspectos artísticos, literários, estéticos e significativos com

o foco numa educação holística.  

Meu interesse em pesquisar sobre essa temática só ganhou clareza e direção

a  partir do  terceiro  período  como aluna  de  Pedagogia,  quando  no  semestre  de



2018.2,  cursei  ATIVIDADES CULTURAIS IV com o tema “Formação Cultural:  em

discussão Bullying e preconceito”. Começamos discussões sobre formação cultural,

experiência, literatura e sensibilidade. O texto “Notas sobre a experiência e o saber

da experiência" de Jorge Larrosa, que falava sobre o conceito de experiência, foi o

ponto de partida para as minhas reflexões acerca da importância desse aspecto na

profissão e incitou aquelas velhas reflexões sobre a minha própria vida acadêmica.

Relembrei momentos da escola em que não tive muito contato com vivências que

realmente tocassem e fossem significativas e esse tipo de lembrança foi recorrente

nos  relatos  semelhantes  de  meus  colegas  de  classe.  Além  desse  texto,  que

pessoalmente  me marcou,  a  professora  trabalhou a  sensibilidade  da  turma com

outros textos, livros literários, filmes, oficinas e visitas a espaços culturais com a

turma,  evidenciando como experienciar  situações culturais  é  fundamental  para  a

formação de professores e além de comprovar como a formação do país ainda está

longe dessa realidade.

O problema se mostra ainda maior quando está aliado a um movimento de

aligeiramento  da formação e  um grande incentivo  para  um ensino  tecnicista,  tal

como  está  previsto,  atualmente,  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a

Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, através da Base Nacional

Comum  para  a  Formação  Inicial  de  Professores  da  Educação  Básica  (BNC-

Formação).  Uma  política  curricular  que  relaciona  o  ensino  basicamente  a

competências  práticas,  previamente  elencadas  e  vinculadas  diretamente  à  Base

Nacional Comum Curricular (BNCC da Educação Básica), acaba cerceando ainda

mais  as  possibilidades  de  uma  experiência  formativa.  Parece  grave  a  falta  de

incentivo  ao  patrimônio  cultural  e  o  foco  quase  exclusivo  em  acúmulo  de

conhecimentos. Com isso, vemos a iminente importância de se refletir  sobre tais

aspectos da formação de professores porque eles são tanto os receptores quanto

reprodutores dessa Semiformação que o sistema/sociedade entende por Educação

e esse equívoco traz grandes consequências na vida em sociedade de todos nós.

Toda  a  discussão  que  se  pauta  nessa  monografia  está  dentro  de  uma

perspectiva de Educação que compreende as diversas facetas do ser humano, que

acredita  na  potência  de  uma  formação  ampla  que  se  distancia  de  um  caráter

utilitarista. Tal compreensão significa que questões como a concepção social do que

é  o  ser  humano,  sua  função  na  sociedade,  o  papel  da  educação  e  como  os



educadores  se  posicionam  perante  a  sua  formação  são  intrínsecas  a  todos  os

dilemas educacionais.

Isto  posto,  busco  analisar  a  formação  inicial  de  professores  no  curso  de

Pedagogia  da  Universidade  Federal  Fluminense-Niterói/RJ  e  investigar  como  a

existência de um componente curricular do curso de Pedagogia que busca oferecer

experiências culturais pode se caracterizar como um mecanismo que impulsiona a

Formação  Cultural  dos  futuros  docentes  através  de  experiências  formativas  que

enriqueçam a formação dos estudantes.  Para isso, são abordados os conceitos de

“experiência”  e  “formação  cultural”,  dialogicamente  à  perspectiva  Larrosiana  e

Adorniana. 

A relevância deste debate manifesta-se na medida em que a literatura aponta

a necessidade de uma Educação que contemple uma formação abrangente e que

aconteça de variadas maneiras e em diversos espaços.  Tal  concepção mostra a

importância  dessa  temática  e  evidencia  a  carência,  na  formação  docente,  de

aspectos valorativos culturais para que isso reflita na forma como os professores

atuarão, proporcionando experiências culturais e sociais ricas, críticas e sólidas. 

Este  trabalho  está  dividido  em  quatro  capítulos.  No  primeiro  capítulo  é

abordado  o  conceito  de  “Formação  Cultural”,  de  Theodor  Adorno,  base  para  a

discussão da importância de se ter acesso aos bens culturais para uma formação

cidadã  e  humana  dos  indivíduos.  Também trago  o  conceito  de  “experiência”  na

perspectiva  de Jorge Bondía  Larrosa,  que amplia  o entendimento  dessa palavra

para  além  do  senso  comum.  No  segundo  capítulo  estão  correlacionados  esses

conceitos com a proposta/objetivo que a ementa de Atividades Culturais traz em seu

bojo,  analisando  possíveis  relações  e  formas  de  explorar  o  componente  nesse

sentido.  No  terceiro  capítulo  analiso  o  cronograma  de  aulas  do  componente

curricular “Formação Cultural: em discussão Bullying e preconceito” e seu impacto

em minha trajetória formativa dentro da universidade a fim de investigar se esse

componente  curricular  oportuniza  experiências  significativas  para  os  futuros

docentes. No quarto e último capítulo faço uma recapitulação do panorama geral da

situação das atividades culturais no curso e alinho tais resultados a reflexões sobre a

importância dos currículos  se organizarem em prol  de oportunizar  a  vivência de

experiências na formação de professores.

A relevância  de  se  pesquisar  a  formação  de  professores  no  contexto  da

cultura  se  demonstra  essencial  para  que  seja  possível  refletir  a  realidade  da



formação docente precária encontrada no país hoje e produzir, a partir disso, formas

de  se  pensar  o  currículo  dos  cursos  de  licenciatura,  em especial,  do  curso  de

Pedagogia.



1. Conceituando

1.1 Conceituando "Experiência" 

Para alicerçar todas as discussões que serão apresentadas neste trabalho é

importante iniciá-lo  evidenciando a noção de dois  conceitos que conduzem esse

trabalho: Experiência e Formação Cultural. São conceitos que perpassam por todo o

trabalho e justamente por isso precisam de uma ênfase maior.  Esse capítulo  se

dedicará a explanar de forma profunda a perspectiva de Larrosa e Benjamin sobre o

conceito de “Experiência” e de Adorno sobre “Formação Cultural”.

Vivemos num mundo em que temos acesso a uma enxurrada de informações

o tempo todo. A internet nos coloca, cada vez mais, a par de tudo o que acontece no

mundo com um clique, brigando pela nossa atenção, muitas vezes com chamadas

sensacionalistas.  Recebemos  informações  úteis  e,  ao  mesmo  tempo,  em  sua

maioria elas não têm função real para a nossa vida. Automaticamente fazemos uma

seleção do que nos interessa e descartamos da nossa mente as demais.

Aliado  a  essa  incrível  facilidade  de  acesso  às  informações,  impera  a

necessidade de nos utilizarmos delas para nos posicionar sobre os mais variados

assuntos. “Essa obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido

de “sabedoria”, mas, no sentido de “estar informado”), o que consegue é que nada

lhe aconteça.” (LAROSSA, 2002, p.22).

Assim,  imperando  a  informação  e  a  liberdade  de  expressão,  vemos  a

ascensão  das  fake  news,  que  são  notícias  falsas  que  chegam  até  nós  como

verdadeiras  e  caso  não  estejamos  atentos  a  buscar  a  veracidade  dessas

informações,  acabamos  enganados  e  tendo  acesso  a  um  conhecimento  falso,

muitas vezes compartilhado para amigos e familiares. Um exemplo atual claro disso

foram as informações científicas divulgadas sobre a COVID-19, que acarretou no

surgimento  de  diversos  boatos  que  acabavam  confundindo  parte  da  população

sobre medidas de proteção e eficácia de vacinas. 



De um modo geral, temos nos sentido cada vez mais à vontade para abordar

diversos assuntos sem o menor conhecimento. Tal atitude é chamada por Walter

Benjamin de empobrecimento da experiência, o que na sociedade atual ocorre por

meio  do  avanço  tecnológico  e  da  decadência  da  narrativa  que  fomenta  um

posicionamento superficial  sobre  tudo o  que nos rodeia de maneira  que apenas

importe  a  vivência  de  cada  sujeito.  Segundo  Benjamin  (1994),  a  pobreza  de

experiência nos impede de avançar, recomeçar, levando o indivíduo a contentar-se

com pouco, a construir pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda,

ou seja, limitar-se, se fechar para as possibilidades do descobrir, do experimentar e

do viver. 

Segundo Meinerz (2008), a compreensão sobre a experiência na sociedade

moderna é empírica, ou seja, leva-se em consideração o experimento, métodos e

técnicas,  mantendo  um  entendimento  de  experiência  externa  ao  indivíduo.  As

consequências  disso  se  revelam  quando  notamos  que  “as  relações  e  as

experiências são empobrecidas, de modo que nada parece afetar o indivíduo.” (DA

COSTA; LEME; GUEDES, 2017, p. 215)

Em meio a isso cabe questionar: o que de relevante fazemos com o tanto de

informações que nos chega diariamente? Elas cumprem um papel significativo em

nossas vidas? Temos sido afetados pelo que nos chega através das mídias e pelo

que vemos no nosso dia a dia? Refletir sobre isso revela que muito se “sabe”, mas

pouco se questiona, se reflete e se vivencia, melhor dizendo, pouco é realmente

experienciado por nós.

Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.
Em  primeiro  lugar  pelo  excesso  de  informação.  A  informação  não  é
experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é
quase o contrário da experiência, quase uma anti experiência." (LARROSA,
2002, p.21)

Pensar o conceito de experiência nos leva a uma dissociação completa do
lugar  que a informação nos coloca.  A informação nos impulsiona a buscar  mais
novidades, rapidez, a se agitar,  estimular,  excitar e chocar,  já a experiência vem
trazendo  leveza  e  calma  para  se  vivenciar  processos,  sentimentos  e
conscientemente acolhê-los, criando, a partir disso uma passividade possibilitadora.  

“A experiência vem sendo concebida, desde a modernidade, como a relação
do sujeito com o mundo e consigo mesmo, por meio da qual aquele começa
a  conhecer  a  este  pelos  órgãos  dos  sentidos  e,  paulatinamente,  a
reconhecer-se conscientemente, em suas ações pelo juízo reflexivo, em vista



da aquisição de saberes capazes de auxiliá-lo  na condução de sua vida.
Nesses termos, a experiência tem sido concebida como desencadeadora do
processo do conhecimento.” (PAGNI, 2010, p.15)

De acordo com Benjamin (1994),  a pobreza da experiência impede que o

indivíduo siga em frente ou construa algo novo, que vislumbre uma nova direção ou

crie um sentimento motivador para realizar alguma ação, pois, somente por meio de

experiências ricas que se constrói a autoridade do indivíduo. Por isso, é essencial

que haja contato direto e íntimo com o processo, além de tempo investido para que

a  experiência  possa  ser  vivida,  refletida,  repensada,  e  assim  interiorizada  pelo

indivíduo, possibilitando, assim, realmente alcançar uma experiência formadora. 

O  estudioso  chamado  Jorge  Bondía  Larrosa,  professor  de  Filosofia  da

Educação na Universidade de Barcelona, na Espanha é autor de várias publicações

sobre educação. Dentre seus trabalhos, destaco o texto “Notas sobre a experiência

e  o  saber  de  experiência”  (2002),  que  aprofunda  justamente  o  conceito  de

experiência que se difere bastante do que chega até nós como informação/notícia e

o que nos chega como acontecimento em formato de experiência. O autor explora

uma perspectiva sobre o conceito de experiência que engloba suas potencialidades

para se pensar a educação contemporânea. 

Larrosa argumenta que

 A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o
que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia
que  tudo  o  que  se  passa  está  organizado  para  que  nada nos  aconteça.
(LARROSA, 2002, p.21)

 

O termo experiência  

[...] vem do latim experiri, provar (experimentar). A experiência é em primeiro
lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se
prova. O radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. A
raiz indo-europeia é per, com a qual se relaciona antes de tudo a ideia de
travessia,  e  secundariamente  a  ideia  de  prova.  Em grego  há  numerosos
derivados dessa raiz que marcam a travessia, o percorrido, a passagem: [...]
a palavra experiência contém inseparavelmente a dimensão de travessia e
perigo.” (LARROSA, 2002, p. 25).

Essa dimensão de travessia e perigo que a experiência traz em seu bojo, nos

indica que passar por ela necessariamente pressupõe a abertura do indivíduo para

aquilo que para ele é novo, que o modifica, o toca e o transforma. O significado da



palavra transformação,  no dicionário,  quer  dizer:  “qualquer  tipo de alteração que

modifica ou dá uma nova forma”, e supõe necessariamente uma remodelação, uma

metamorfose, uma mudança. (DICIO, 2021).

A mudança, no contexto da experiência, necessita ter como potencialidade a

abertura de possibilidades para o despertar da curiosidade, da busca, do interesse,

da autonomia e da sensibilização.  Essa margem de abertura para a mudança e

transformação  é  imprescindível  na  medida  em que  o  sujeito  para  e  se  permite

experienciar, tranquilamente, a vida.

Fica evidente que tanto Adorno como Benjamin consideram que o sujeito da

experiência é aquele que se mostra passível à mudança, que se expõe e ambos,

ainda que em suas diferentes épocas e contextos, percebem o movimento de uma

sociedade que se mostra oposta à vivência de experiência.

Em seus estudos, Vigotsky afirma que “o saber que não vem da experiência

não é realmente saber” (VIGOTSKY, 1989, p.75). Assim, o autor indica que somente

conhecemos e nos apropriamos de algo quando verdadeiramente o compreendemos

através de um processo significativo e único em nossas vidas. Tal compreensão do

termo  vai  ao  encontro  do  que  Larrosa  propõe  quando  caracteriza  o  saber  da

experiência como sendo “o que se adquire no modo como alguém vai respondendo

ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido

ao acontecer do que nos acontece.” (LARROSA, 2002, p.27).

Ao definir esse saber como algo tão único, próprio, relativo, íntimo e pessoal a

partir  de Larrosa (2002),  conclui-se que mesmo que duas pessoas participem de

uma mesma vivência, sua percepção sobre o que foi experienciado nunca é igual.

Da mesma maneira como é possível vivenciar um mesmo fato mais de uma vez e

em cada uma delas se sentir tocado de forma diferente. “O acontecimento é comum,

mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível

de ser repetida.” (LARROSA, 2002, p.27).

1.2 Conceituando “Formação Cultural”

Segundo a Constituição Federal, a educação visa o "pleno desenvolvimento

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho" (BRASIL, 1988, art. 205). Mais que isso, a educação é acima de tudo um

direito inalienável da humanidade que tem como principal objetivo o favorecimento



da  apropriação  dos  conhecimentos  historicamente  construídos,  além  de

proporcionar meios de construção da emancipação do indivíduo. Ter clareza sobre o

que é a educação e qual é a sua função social é fundamental para compreender a

importância do conceito da “Formação Cultural” através das contribuições da Teoria

Crítica, em especial pelos estudos do filósofo Theodor Adorno.

Antes, porém, é imprescindível localizar o conceito de formação no contexto

capitalista  vigente,  no  qual  a  educação  tem  seu  caráter  subvertido  sendo

transformado em mercadoria e submetido aos interesses do capital. 

O lugar da educação como direito e bem público comum é posto em xeque,
uma vez que gradativamente esta passa a articular-se à ordem econômica
vigente,  ocupando, assim, o lugar de mercadoria, desvirtuando seu papel,
que passa de emancipação humana para geração de lucro àqueles que a
gerenciam. (ALVES; GONÇALVES, 2019, p.3).

Isso fica evidente quando vemos um interesse cada vez maior do Capital pelo

aligeiramento da formação dos sujeitos e um incentivo crescente em prol de um

formato de ensino tecnicista, o que acaba virando um mecanismo de perpetuação e

reprodução de um sistema que está alheio com à qualidade do ensino, à formação

integral e à emancipação das pessoas. 

À  medida  que  as  pessoas  agem  mais  diretamente  de  acordo  com  a
determinação econômica, assumem uma condição de meros instrumentos da
economia,  o que provoca uma degradação do indivíduo, enfraquecendo a
força da resistência e a substancialidade da cultura. (JAEHN, 2005, p. 48).

Adorno (2005) afirma que a Semiformação passou a ser a forma dominante

da consciência atual, acomodando os indivíduos na situação de manipulação a qual

estão inseridos, não permitindo,  desta forma, que se deem conta de que lhes é

oferecida uma formação incapaz de incitar o pensamento crítico.

O autor considera que “o problema maior é julgar-se esclarecido sem sê-lo,

sem dar-se conta da falsidade de sua própria condição.” (ADORNO, 1995, p. 5).

De acordo com Maar (2003), os indivíduos aceitam e alimentam o processo

de sua própria alienação, reproduzindo o mundo na condição de sujeitos sujeitados.

Podemos  considerar,  então,  que  “a  própria  organização  da  cultura  [...]  é

manipuladora  dos  sentidos  dos  objetos  culturais,  subordinando-os  aos  sentidos

econômicos e políticos e, logo, à situação vigente.” (ADORNO, 1995, p. 21).



Observando a realidade, fica evidente que as camadas da sociedade mais

abastadas,  economicamente  falando,  são  as  que  mais  têm  acesso  aos  bens

culturais  como  o  cinema,  o  teatro,  os  livros  e  exposições  artísticas,  enfim,  o

patrimônio histórico e cultural  da humanidade. Da mesma forma, quando se tem

pouco poder aquisitivo, é comum se ter pouco acesso aos bens culturais. Sequer o

interesse é incentivado e compreendido como um valor importante a ser cultivado.

Há assim, uma desigualdade cultural imensa na sociedade causada pela elitização

do patrimônio cultural,  histórico e social,  o que prejudica diretamente a formação

integral do indivíduo, pois, a relação com a arte é primordial para o desenvolvimento

do pensamento crítico e exploração da dimensão estética e sensível particular de

cada pessoa. 

 A formação devia ser aquela que dissesse respeito - de uma maneira pura
como seu  próprio  espírito  -  ao  indivíduo  livre  e  radicado  em sua  própria
consciência,  ainda  que  não  tivesse  deixado  de  atuar  na  sociedade  e
sublimasse seus impulsos.  A formação era tida como condição implícita a
uma sociedade autônoma: quanto mais lúcido o singular, mais lúcido o todo.
(ADORNO, 2005, p.4).

Levando em conta essa relação direta entre uma formação sólida e o bem

coletivo,  se  faz  necessário  pautar  uma  crítica  à  Semiformação,  que  busque

possibilitar  aos  sujeitos  meios  de  construir  uma  educação  emancipatória  cujo

principal objetivo é caminhar em direção ao esclarecimento e uma formação integral.

Jaehn (2005) caracteriza a emancipação como um movimento dinâmico do

vir-a-ser que é construído através de um fazer pedagógico pautado no princípio de

orientação  para  a  transformação  desse  processo  de  emancipação.  A  autora

evidencia que a educação comumente não se apresenta com o objetivo de habilitar

os cidadãos a exercer papéis sociais com autonomia e responsabilidade, pautados

na emancipação, e, sim, instrui-los apenas com o objetivo de inserção no mundo do

trabalho.  Entendo  que  essa é  a  forma mais  clara  de  precarização  da  oferta  do

ensino, pautando-o, assim, em conhecimentos básicos e ligados ao serviço, sem

ampliação alguma de repertório cultural e preocupação com a formação completa do

sujeito.

Na formação,  a  questão  não  é  aprender  algo.  A questão  não  é  que,  a
princípio, não saibamos algo e, no final, já o saibamos. Não se trata de uma
relação exterior com aquilo que se aprende, na qual o aprender deixa o
sujeito imodificado. Aí se trata mais de se constituir de uma determinada



maneira.  De  uma  experiência  em que  alguém,  a  princípio,  era  de  uma
maneira, ou não era nada, pura indeterminação, e, ao final, converteu-se em
outra coisa. Trata-se de uma relação interior com a matéria de estudo, de
uma experiência com a matéria de estudo, na qual o aprender forma ou
transforma o sujeito. (LARROSA, 2003, p.52).

Pensar meios de transformar essa realidade é algo desafiador. Para Adorno

(2002),  a experiência formativa é um movimento no qual  a pessoa enfrenta sua

própria limitação. Essa é uma preocupação que vai além dos aspectos culturais e

intelectuais  deficitários  que  se  perpetuam,  colocando  em  discussão  a  questão

material  e  a  falta  de  comportamento  crítico,  por  compreender  que  isso  está

diretamente ligado à barbárie que, inevitavelmente, avança tornando essa questão

urgente para a sobrevivência da humanidade, no futuro.

Seguindo o  pensamento  adorniano que encara  as experiências  formativas

como um dos pontapés mais significativos para a formação humana, cabe orientar

os indivíduos em direção a elas a fim de que compreendam os mecanismos sob os

quais estamos todos submetidos pela realidade objetiva que busca impedir e limitar

tais  experiências,  evitando  que  sejam  criadas  estratégias  que  conduzirão  à  tão

sonhada emancipação. Para Adorno, 

A perda da capacidade de fazer experiências formativas não é um problema
[...] acidental, e nem é provocado por intenções subjetivas, mas corresponde
a uma tendência objetiva da sociedade, ao próprio modo de produzir-se e
reproduzir-se da mesma. (ADORNO, 2002, p.26).

Nesse contexto,  fica claro como as experiências estéticas e a busca pela

formação cultural estão essencialmente ligadas com a viabilidade de uma formação

humana com viés emancipatório, autônomo e crítico latente.



2.  Atividades  Culturais  no  currículo  do  Curso  de  Pedagogia  da

UFF/Niterói-RJ

Fica cada vez mais claro que o currículo  é um campo de disputas e que

melhorias e mudanças são orquestradas através de debates ideológicos e lutas. Os

currículos  que  se  pautam  em  oferecer  mais  técnica  e  prática  visando  a

empregabilidade de seus alunos se distanciam, cada vez mais, de uma formação de

qualidade  para  a  classe  de  professores.  Em  uma  infinidade  de  propostas

curriculares  nos  cursos  de  Pedagogia  oferecidos  em  faculdades  particulares  e

públicas, a dimensão estética e cultural está sempre presente, ainda que exista um

movimento  claro  de  conversão  dos  currículos  a  fim de  torná-los  cada  vez  mais

práticos e instrumentalizados.

Boa parte dos levantamentos da mídia [...] enfatizam em suas análises um
caráter instrumental, voltado   para   o   mercado   de   trabalho, buscando
enfatizar    questões    sobre    quais  possibilidades  uma  carreira  ou  um
determinado curso pode oferecer em termos de empregabilidade.” (JAEHN;
LEME; MELLO, 2019, p.768).

Nessa  perspectiva,  os  currículos  e  demais  políticas  ligadas  à  formação

docente não ofereceriam condições para que os graduandos aprendam a cultivar de

forma consciente e autônoma maneiras de se formar culturalmente. O primeiro ponto

para  iniciar  uma  mudança  desse  panorama  seria  buscar  formas  de  ampliar  os

referenciais  culturais  dos  estudantes  através  do  incentivo  e  fácil  acesso  a

experiências culturais com potencial de desenvolver sua sensibilidade. 

É essencial dar uma atenção e um aprofundamento maior à formação destes
profissionais que favoreça a compreensão, por parte deles, da importância
das artes como área de conhecimento e para a educação da sensibilidade de
seus educandos e de si mesmos. (MORAES; MOURA, 2014, p.48)

 

Por  isso,  é  tão  importante  que  a  construção  do  currículo  seja  pensada

almejando o foco na ampliação de experiências estéticas e culturais dos estudantes



dos cursos de licenciatura, principalmente de Pedagogia, dando real valor à arte e

sua ligação intrínseca à formação cultural dos sujeitos.

Nogueira  (2010)  enfatiza  que  diferentemente  da  ciência,  da  filosofia  e  da

religião, que buscam formas de dar sentido ao mundo e às relações interpessoais, a

arte  preza  por  um  saber  sensível  e  ainda  assim,  reflexivo,  se  relacionando  de

múltiplas formas com a complexidade da realidade.

Um  aspecto  sempre  inquietante  da  minha  formação  é  a  necessidade  de

sermos  capazes  de  desenvolver  a  sensibilidade,  criatividade  e  imaginação  dos

nossos alunos a partir de uma formação sólida e múltipla, em desenvolvimento em

nós mesmos, como professores.

Ninguém pode dar o que não tem. E se os professores não cultivam a cultura,
não  podem  dar  cultura.  Se  os  professores  não  possuem  cultura  em
profundidade,  não  podem  ensinar  cultura  sequer  nos  níveis  mais
elementares. [...] se os professores não podem dar o que não têm, é preciso,
antes  de  mais  nada,  que  sejam  cultos,  para  poderem  dar  cultura.
(Sacristán,2002, p. 25)

Mas,  como  desenvolver  tais  aspectos  culturais  quando  durante  todo  o

percurso formativo eles são deixados em segundo plano? Pensando nisso, neste

trabalho busco relacionar os conceitos de Formação Cultural e Experiência com o

componente curricular  Atividades Culturais,  que faz parte  do  Núcleo de Estudos

Integradores para enriquecimento curricular, no Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

do curso de Pedagogia da UFF, campus de Niterói-RJ.

Atividades Culturais é um componente criado por este curso de Pedagogia,

desde o currículo  de 1993 e no PPC de 2010 (que ainda está ativo e que é o

currículo no qual estou vinculada), elas perfazem 270 horas obrigatórias, oferecidas

com ênfases culturais  de livre  escolha por  parte  dos estudantes,  distribuídas ao

longo de cinco semestres1. As Atividades Culturais 

Buscam contribuir para o aprimoramento da formação geral e profissional
dos estudantes e, fugindo do formalismo das disciplinas de nomenclaturas e
conteúdos específicos,  constituem-se como espaços de experienciação e
aprendizagem de temas culturais – os mais diversos – que possam atualizar
e  ampliar  a  visão  do  pedagogo  sobre  o  mundo,  desenvolvendo  sua

1 Todos os semestres o curso oferece em torno de dez Atividades Culturais com ênfases variadas e
de livre oferta por parte dos docentes, que são incentivados à oferta. No currículo de 2018 a carga
horária deste componente foi reorganizada para 240h, distribuídas em quatro semestres de 60h cada,
podendo ser cursadas ao longo do curso. (FEUFF, 2018).



sensibilidade estética, tanto na fruição como na expressão. Anteriormente,
esse componente curricular  não possuía o  qualificativo “cultural”,  apenas
denominando-se Atividades. Nos anos de trabalho de prática do currículo
anterior,  esse  componente  curricular  definiu-se  melhor,  tendo  sido
enfatizado o aspecto cultural  das temáticas oferecidas.  (FEUFF, 2010, p.
37).

Trata-se de um componente com uma ementa geral, na qual consta um único

ponto: “Temas pedagógico-culturais relacionados aos conteúdos trabalhados durante

o curso.” Ao assumir as Atividades Culturais, cada docente parte dela e desenvolve o

seu próprio conteúdo programático de acordo com a ênfase empregada.

O Curso de Pedagogia da UFF, campus de Niterói-RJ, reafirma o foco no

desenvolvimento  e  aprimoramento  da  dimensão  estética  e  cultural  dos  futuros

professores, quando argumenta que 

A formação do pedagogo [...]  exige uma sólida cultura  geral,  articulada à
prática pedagógica, a fim de que lhe seja garantida a condição de intelectual
autônomo, com capacidade de discernimento, crítica, criação e iniciativa no
enfrentamento das diversas situações educativas. (FEUFF, 2018, p.7).

Assim, analiso as possíveis relações e formas de explorar o currículo para

além  de  um  caráter  generalista  e  padronizado  do  currículo,  o  que  comumente

acontece e que reproduz uma formação estritamente objetiva e utilitarista. 

Ao investigar o componente Atividades Culturais e suas dimensões estéticas

e culturais, ficou evidente como o processo formativo pode ser bem desenvolvido à

medida  que  a  flexibilidade  que  o  componente  curricular  apresenta  se  mostra

potencializadora  de  experiências  únicas  no  curso.  Contudo,  de  acordo  com

Trindade, 

Uma proposta curricular,  que se pretende inovadora,  há que ser  avaliada
permanentemente. Em primeiro lugar porque se entende currículo como um
processo  contínuo,  ele  não  é  coisa  pronta,  mas  um  fazer-se  no  fazer”
(TRINDADE, 1992, p.88)

A construção da matriz curricular do curso de Pedagogia de Niterói-RJ se

mostra  histórica  à  medida  que  opta  pela  presença  de  270  horas  de  Atividades

Culturais como componente curricular obrigatório do curso, dentre as 3.330 horas



necessárias para a integralização do currículo (FEUFF, 2010). A presença marcante

desse componente curricular foi uma decisão que decorreu justamente em função

da  necessidade  de  criar  articulações  da  dimensão  estética  com  as  demais

dimensões de seu perfil. 

As Atividades Culturais têm carga horária definida como teórica, fator que não

influencia o rumo que o professor decidirá tomar ao planejar cada uma, podendo

escolher  aproveitar  as  60  horas  semestrais  das  mais  variadas  e  ricas  formas

possíveis.  A  Coordenação  do  Curso  disponibiliza  diversas  temáticas  a  cada

semestre, para que o estudante escolha qual mais se identifica e deseja cursar. Os

temas que podem ser trabalhados em Atividades Culturais são “voltados para a arte

(literatura,  pintura,  teatro,  cinema,  música  etc.),  o  patrimônio  cultural,  bem como

fazeres do tipo oficinas, viagens e passeios” (FEUFF, 2010, p.37).  

Conhecer  e  vivenciar  diversas  formas  de  manifestações  artísticas  é

imprescindível para a formação cultural docente. Segundo Silva (2010), é importante

pensarmos  a  educação  e  o  currículo  como  processos  de  produção  de

subjetividades.  Assim,  garantir  uma  carga  horária  específica  para  desenvolver  a

sensibilidade estética através da experimentação é valorizar diretamente a formação

cultural dos estudantes, pois, se entende que essas experiências são fundamentais

para o enriquecimento do percurso formativo. 

Considerando a importância da arte na formação do professor, o objetivo de

Atividades Culturais é “contribuir para uma formação profissional que desenvolva,

integre e harmonize razão e sensibilidade, oportunizando contatos com produções

artísticas  e  culturais  diversificadas.”  (FEUFF,  2018,  p.47).  Todos  esses  aspectos

objetivados pelo componente se mostram ligados ao conceito  de Experiência de

Benjamin e Larrosa. 

Cabe ressaltar,  entretanto,  que a transformação que o contato com a arte

possibilita só é possível através da abertura do indivíduo para que isso ganhe forma

e  direção.  Conhecer  espaços  culturais,  ler  livros,  poesias,  assistir  experimentos

sociais,  filmes, fazer passeios,  ouvir/tocar músicas ou qualquer outra provocação

artística  planejada  pelo  professor  só  alcança  o  objetivo  quando  o  processo  de

mediação acontece dando lugar  a um processo único e singular dentro de cada

indivíduo.  Assim,  pode-se  afirmar  que  o  fazer  e  o  fruir  artísticos  propiciam  a

autoconsciência porque geram inúmeras possibilidades de reflexão.



O incentivo para que os discentes criem apreço em frequentar  espaços e

eventos culturais oferecidos pela Universidade pode ser o pontapé inicial em direção

a uma ampliação de seu repertório cultural. Já questionava Walter Benjamin, “qual o

valor de todo o nosso patrimônio cultural,  se a experiência não mais o vincula a

nós?” (BENJAMIN, 1994, p. 115). Desenvolver, portanto, uma relação mais estreita

entre os sujeitos e a Arte é, sem dúvida, papel da educação.

Atividades Culturais têm uma proposta alinhada a essa ideia, desde a sua

ambientação mais intimista entre o grupo de alunos e professores, que cria uma

relação mais  aproximada e franca entre  os  presentes,  sempre oportunizando os

momentos de fala e partilha de saberes, ao mesmo passo que busca dar leveza ao

encontro e abertura para os sentimentos e emoções vivenciados ali. Portanto,

Os  desdobramentos  da  formação  cultural  são  incalculáveis, seja  na
escola  de  educação  básica  ou  nas  universidades, pois  podem  significar
uma  potente   oportunidade   de   alargamento   do   horizonte   e   de
fortalecimento  do  espírito,  ou seja,  além  de  propiciar,  de  maneira  crítica,
o  contato  com  as  culturas  em  suas  diversas manifestações,   pode
ampliar  o  seu  horizonte  cultural  bem como  a  capacidade  de relacionar
os  conteúdos  das  diversas  áreas  do  conhecimento  com a  vida  humana.
(JAEHN; LEME; MELLO, 2019 p. 778).

Tal constatação revela que além de um movimento essencial para a formação

do profissional, é também um movimento ainda mais necessário para a formação

humana  do  professor.  Não  existe  docência  comprometida  sem  amorosidade,

sensibilidade, criticidade e coragem. Não são somente metodologias e teorias que

suprem  as  necessidades  que  os  desafios  de  lidar  com  a  comunidade  escolar

impõem. Faz-se necessário que a abertura para o novo invada todas as áreas da

vida, modificando o pensamento, a forma de ver o mundo, o relacionamento com o

outro, vivenciar experiências e se transformar por meio delas. Ter uma disciplina com

enfoque cultural e estético que pode contribuir para provocar nos alunos reflexões e

debates que talvez estes não teriam em outro lugar é potente e inovador.

Compreendemos que a educação estética pode atravessar os saberes dos
diversos componentes curriculares do curso de pedagogia, posto que ela
produz  um  tipo  de  saber  formador  de  atitudes  permeadas  pela
sensibilidade não só para a arte, mas também para as diversas formas de
atuação – participação social,  visão crítica e criativa sobre a realidade,
trato inter e intrapessoal, desenvolvimento das percepções visual, auditiva,
tátil etc. (MORAES; MOURA, 2014, p.46)



A experiência é um processo autorreflexivo que nem todos estão abertos a

vivenciar. É comum alguns alunos desistirem da disciplina por não conseguirem se

incorporar  à  dinâmica de  Atividades Culturais,  por  terem um formato e  proposta

totalmente  diferente  dos  demais  componentes.  Adorno  (1995)  entende  essa

resistência  como  perda  da  capacidade  de  fazer  experiências  formativas,  algo

provocado por uma tendência objetiva da sociedade, ao próprio modo de produzir-se

e  reproduzir-se  da  mesma.  Ou  seja,  somos  condicionados  a  rechaçar  qualquer

estímulo  que  nos  tire  da  zona  de  conforto,  que  nos  coloque  em  lugar  de

vulnerabilidade. Por isso, não há transformação sem abertura do indivíduo para tal

experiência. 



3.  A  trajetória  na  Atividade  Cultural  “Formação  Cultural:  em

discussão Bullying e preconceito”

Ao  longo  do  meu  percurso  formativo  como  estudante  de  Pedagogia  na

FEUFF,  o  componente  curricular  Atividades  Culturais se  mostrou  imensamente

significativo.  Este  capítulo  se  dedica  a  relatar  a  minha  experiência  durante  a

trajetória  na  Atividade  Cultural “Formação  Cultural:  em  discussão  Bullying  e

preconceito", oferecida pela professora Erika Souza Leme, no semestre de 2018.2.

O cronograma desse componente curricular foi planejado pela professora a

partir da seguinte ementa: 

Refletir sobre a experiência com a arte no processo de formação crítica e
humanizadora.  Contribuir  para  o  desenvolvimento  da  sensibilidade  em
relação  às  diferenças  humanas  e  o  enfrentamento  do Bullying  e  de
preconceitos. 

Essa  proposta  vai  ao  encontro  do  entendimento  de  que  “todo  processo

educativo  é  voltado  a  uma  sensibilização,  pode-se  dizer  que  ele  possui  uma

dimensão estética, independentemente de ser por via da arte ou não.” (MORAES,

2015, p. 62). Eu já havia, em semestre anterior, cursado Atividades Culturais II com

a  professora  Erika  numa  temática  diferente,  também  voltada  para  a  Formação

Cultural. As discussões e vivências naquele momento foram tão significativas que

deram lugar  a um interesse por cursar esse componente novamente com a sua

orientação.

Desde o primeiro momento com a turma, a professora Erika buscou conhecer

melhor  todos  os  alunos  e  transformar  a  sala  de  aula  em  um  ambiente  de

acolhimento e diálogo. Buscou saber não somente o nome e período de cada um,

mas também conhecer as expectativas de todos em relação à proposta da atividade

cultural.  As  atividades  propostas  no  cronograma  para  desenvolvermos



semanalmente durante o período eram: leitura de três textos-base, leitura do livro “O

diário de Anne Frank”, atividades de campo, cine debate e oficinas literárias. 

Os primeiros três encontros foram voltados para a discussão dos textos-base

escolhidos pela professora a fim de introduzir os conceitos importantes para a nossa

reflexão dentro da temática da Atividade. Os textos-base escolhidos pela professora

para  serem  lidos  pela  turma  foram:  “Notas  sobre  a  experiência  e  o  saber  de

experiência"  de  autoria  de  Jorge  Larrosa;  “A  narrativa  como  experiência  na

sociedade administrada: as possibilidades na formação do indivíduo”, de autoria de

Valdelúcia  Costa,  Erika  Leme e  Marta  Guedes  e  por  fim o  texto  de  José  Leon

Crochík, com o título “Fatores psicológicos e sociais associados ao bullying”.

O  texto  “Notas  sobre  a  experiência  e  o  saber  de  experiência"  de  Jorge

Larossa foi o primeiro texto-base que lemos e discutimos coletivamente. Como dito

anteriormente,  ele  foi  o  pontapé  inicial  para  que  o  desejo  de  aprender  sobre  o

conceito de experiência em um novo sentido fosse despertado em mim. Fizemos a

leitura e marcação do texto para discutir e tirar dúvidas. Tal exercício levantou as

primeiras  impressões  sobre  o  conceito  de  experiência,  mas  só  depois  que  a

professora solicitou que relacionássemos alguma experiência marcante de nossa

vida com algum trecho do texto, tendo como referência o par experiência/sentido é

que conseguimos ter  uma compreensão melhor  do que seria.  Houve,  então,  um

consenso entre os  discentes:  nos anos de nossa vida,  principalmente  durante a

jornada escolar até o presente momento,  não havíamos tido muitas experiências

formativas  significativas.  E  as  poucas  que  lembrávamos,  eram  vividas

esporadicamente.

As rodas de leitura e discussão dos textos nos levavam sempre a refletir

sobre a nossa relação com o outro, com o mundo à nossa volta e com nós mesmos,

nossas  ações,  nossa  sensibilidade  e  abertura  para  o  desconhecido,  buscando

agregar  e ser  transformado pelas relações e experiências.  Assim, as discussões

sobre  os  textos  remetiam a  vivências  e  davam espaço  rapidamente  à  emoção.

Choros  e  depoimentos  marcantes  eram  corriqueiros,  acompanhados  sempre  de

acolhimento dos demais.

Compreender  quão  problemático  é  o  fato  de  não  conseguirmos,

cotidianamente, dar-nos conta da importância de estarmos constantemente voltados

para  a  contemplação do mundo à  nossa volta  era  sinônimo de virar  a  chave e

entender a dimensão de educação estética que ampliasse nossos sentidos.



A aprendizagem estética requer disposição e coragem do estudante,  num
permitir-se contínuo, uma atitude de abertura antropofágica a novos saberes.
Essa abertura é também constituída pelos estímulos pedagógicos que este
estudante recebe. Processos de imersão cultural precisariam se tornar uma
realidade  constante  nesse  caminho  formativo  de  elaboração  de  seu
repertório. (MORAES, 2015, p. 63).

 

Larrosa (2011) afirma que a experiência está do lado da paixão e por isso a

experiência  precisa  estar  pautada  na  atenção,  escuta,  abertura,  disponibilidade,

sensibilidade,  vulnerabilidade  e  exposição  do  sujeito.  Mas  como  viabilizar  uma

formação na perspectiva de que os discentes se apropriem de elementos culturais

variados e repleta de elementos significativos se ele é orientado a ficar a maior parte

do tempo dentro de um espaço escolar onde não lhe é oportunizado e incentivado

vivências  e  experiências  estéticas  que  envolvam teatro,  dança,  música  ou  artes

visuais?

Questionar  se  a  escola/universidade  e  seus  currículos  priorizam  o

enriquecimento do percurso formativo dos estudantes faz parte da luta em prol de

uma educação de qualidade e ampla para todos. “Talvez reivindicar a experiência

seja também reivindicar [...] um modo de habitar, também, esses espaços e esses

tempos cada vez mais hostis  que chamamos de espaços e tempos educativos.”

(LARROSA, 2011, p. 24).

Mas não é somente com os currículos oportunizando um estreitamento da

relação dos educandos com as artes que a experiência toma forma e acontece. É

preciso que estejamos abertos e atentos a isso, não podendo, assim, produzir uma

experiência ou programá-la. 

A primeira condição para que esta formação aconteça é que se tenha um
espírito  investigativo,  que vai  em busca,  que assume um comportamento
crítico  mediante  a  realidade  e  que  se  disponha  a  realizar  experiências
formativas, que vão constituindo uma consciência crítico-reflexiva. (JAEHN,
2008, p.16).

Por isso, a importância de nos expor para as diversas possibilidades de sentir,

entender, aprender e criar espaços que podem nos afetar e transformar. Sem tal

abertura  nada acontece.  Vale  lembrar  que isso  não é dado de forma natural,  é

preciso que se ensine na escola sobre a importância de se abrir ao novo. A partir do

momento que se toma conhecimento da importância de se abrir para a “língua da

experiência", o processo de busca por contínuos sentidos e ressignificações do que



experienciamos ganha força e vai sendo desenvolvido dentro de nós considerando

que o lugar da experiência somos nós.

Ao trazer reflexões acerca da experiência na formação cultural de cada um, a

professora  do  componente  curricular  mostrou  a  importância  de  despertar  esse

anseio  dentro  de  nós  para  o  desenvolvimento  de  um  bom  arcabouço  para  o

exercício da docência.

Os  elementos  presentes  no  cronograma  das  aulas  tinham  o  objetivo  de

oportunizar a ampliação do repertório cultural dos alunos e a premissa era de que

cada pessoa se permitisse ser afetada por cada uma das propostas, mesmo sem

saber o que encontraria.

3.1 Visitas culturais

A proposta de atividade de campo presente no cronograma foi o que mais

deixou os alunos nervosos e ansiosos. A professora sempre marcou a importância

de vivenciarmos experiências estéticas para nosso processo de formação sensível.

Esse era o intuito das atividades de campo: conhecer espaços culturais diversos,

observar  atentamente,  refletir  e  relatar de forma escrita  sobre aquela visita e na

semana seguinte compartilhar aquela vivência com a turma. 

Essa iniciativa de proporcionar que os alunos ultrapassassem as barreiras

das  paredes  do  prédio  da  FEUFF  durante  as  quatro  horas  de  aula  semanal,

transformando-as em vivências estéticas  no teatro,  dança,  música,  artes visuais,

casas de cultura ou qualquer outro ambiente cultural, causou ansiedade na turma

que  não  estava  acostumada  a  ter  um  tempo  destinado  a  isso  dentro  de  sua

formação na universidade. 

A experiência extramuros tinha grande potencial e a única ressalva era: “se

permita visitar um lugar no qual nunca foi, com tempo e abertura ao que você irá

encontrar”.  Mentalizar isso, se planejar,  procurar fazer do momento da visita aos

espaços culturais  um momento  passível  de experiência requer,  segundo Larrosa

(2015), parar/interromper/desacelerar.

Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais
devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir
mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir,
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes [...]. (LARROSA, 2016, p. 25).



A visita a um museu em si já era algo novo para muitos alunos, que mesmo

tendo  acesso  gratuito  e  proximidade  a  esses  espaços  nunca  haviam  ido  ou

declaravam não se sentirem à vontade para frequentá-los ou até mesmo atraídos

por eles. Se desafiar a tirar um tempo para conhecer o novo também fazia parte da

experiência. 

Durante o período foram disponibilizados três dias de aula para que os alunos

visitassem o espaço cultural que escolheram conhecer. Minhas escolhas foram: O

Museu Janete Costa de Arte  Popular  em Niterói  (RJ),  o Museu Von Martius em

Guapimirim (RJ) e o Espaço Cultural Correios de Niterói (RJ). 

Cada visita me provocou uma experiência totalmente diferente, primeiramente

porque jamais havia conhecido nenhum dos locais visitados e segundo porque as

suas exposições  proporcionaram uma enxurrada  de sentimentos  e  reflexões até

então desconhecidos. 

O Museu Janete Costa de Arte Popular estava exibindo uma exposição sobre

o rio São Francisco (imagens do meu acervo pessoal em anexo). A visita foi guiada e

além  de  fotos,  ambientes  e  esculturas,  havia  uma  parte  da  exposição  que  era

interativa. Nela, os visitantes poderiam se expressar livremente com os materiais

disponíveis. Havia argila, espelhos, folhas e lápis de cor. Eu apreciei a imagem dos

espelhos por alguns minutos e desenhei ali o que via. Cada espelho deformava a

imagem de uma forma distinta e a proposta era que desenhasse o que se via. No

meio do espaço interativo havia uma espécie de rio de tecido azul, sobre o qual era

permitido caminhar  descalço para sentir  a textura.  Nas laterais  desse “rio”  havia

esculturas de materiais recicláveis que remetiam à cultura dos ribeirinhos da região

retratada. O tour contava um pouco sobre a história do rio e oferecia uma constante

reflexão sobre a relação que há entre a vida e a fluidez da correnteza do rio. Saí do

museu encantada e isso  reverberou em um desejo  de buscar  mais  informações

sobre a história do Rio São Francisco.

A  segunda  visita  foi  feita  de  forma  coletiva  junto  a  minha  família.  Nos

organizamos para ir ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, mais conhecido como

PARNASO e conhecer o museu que fica dentro desse Parque ecológico. O Museu

Von Martius abriga uma exposição permanente com fotos, desenhos, pesquisas e

informações de uma coleção sobre botânica.



Seu nome é  uma homenagem ao botânico  e  naturalista  alemão Friedrich

Philipp Von Martius, que morou no local no século XIX e catalogou inúmeras plantas

e  escreveu  diversos  relatos  sobre  a  flora  brasileira.  A delicadeza  expressa  nos

detalhes de cada desenho, foto e relato mostra uma verdadeira paixão pela natureza

que faz o visitante mergulhar na realidade relatada ali. A imersão é tão profunda que

o  sensorial  ganha  elementos  para  criar  cheiros,  imagens  e  sons  descritos  nos

relatos.

Pelo fato de estar com a minha família, fiz uma visita mais rápida, que incluiu

um  piquenique  na  área  externa  do  museu.  Ali  pudemos  conversar  e  trocar

percepções.  Anos  se  passaram  e  ainda  hoje  comentamos  sobre  como  aquele

espaço é importante para a pesquisa na área da botânica. Desde então nunca mais

visitei o espaço, mesmo sendo um museu localizado na cidade na qual moro. Ao

conversar com colegas da cidade, perguntei se já conheciam o parque e o museu e

notei que a maioria já havia ido ao parque, mas sequer tinha ciência da existência de

um museu  lá  dentro,  indo  apenas  com intuito  de  frequentar  cachoeiras  e  estar

próximo à natureza.

Isso demonstra a falta de incentivo do governo local ao patrimônio histórico e

cultural  da  cidade,  além de  evidenciar  o  déficit  da  função  da  escola,  que  seria

justamente oportunizar passeios escolares para esse tipo de espaço com parcerias

institucionais.

O terceiro e último local que visitei foi o Espaço Cultural Correios de Niterói,

localizado no centro da cidade, local em que eu já havia passado em frente centenas

de vezes, mas nunca havia entrado. Uma das exposições que estavam em cartaz na

parte  externa  do  espaço  me chamou atenção  e  então  decidi  entrar  e  visitar.  A

exposição se chamava “M”, do fotógrafo Gabriel Bonfim. O slogan da exposição era

“Meu lugar na sociedade”. A exposição retratava a história de vida de mulheres que

apesar de terem sido empurradas para a margem da sociedade, se mantiveram na

luta contra o preconceito, a violência e o machismo estrutural, se tornando referência

em diferentes contextos sociais e políticos. A exposição mostrava fotos de mulheres

com diferentes histórias de vida em diferentes cenários, mas com algo em comum: a

superação e o empoderamento que cada uma representa. 

As fotografias mostravam mulheres como Maria da Penha, símbolo da luta

contra a violência sobre a mulher e outras mulheres anônimas, com uma placa ao

lado que contava nome, idade e a história inspiradora de cada uma. As reflexões



provocadas por essa exposição deram lugar para revisitar e reafirmar meu lugar de

mulher na sociedade. Uma mistura de mágoa e insuficiência ao ler os relatos dos

sofrimentos  e  angústias  que  aquelas  mulheres  passaram  logo  deram  lugar  ao

sentimento de orgulho e esperança pela força que cada uma teve para enfrentar as

dificuldades. Representava uma forte inspiração à luta política do que significa ser

mulher, no Brasil. Logo pensei em como uma exposição dessas pode fazer com que

mulheres  que  vivem  momentos  difíceis  se  sintam  acolhidas  e  esperançosas,

incentivando-as  diretamente  a  buscar  soluções  e  ajuda.  Constatei  que  a  arte

acessível - ali, no centro da cidade, de forma gratuita - nos coloca em contato com a

possibilidade  de  liberdade  de  nossas  amarras  interiores,  principalmente  as

psíquicas. No momento da partilha de nossas visitações culturais fazíamos uma roda

e  compartilhávamos aquilo  que  nos  tocou.  O saber  da  experiência  acontece  no

processo em que partilhamos o que aprendemos/vivemos, pois, além de revisitar o

que nos aconteceu, transformamos aquilo em algo que pode despertar no outro um

sentimento novo e isso deixa ainda mais evidente o modo que damos sentido ao que

nos passa.

Ouvir os relatos de visita dos demais colegas também se mostrou de grande

valor para a nossa formação. Considero que uma boa indicação de visitação abre o

nosso horizonte, desperta a imaginação, estimula a troca de experiências e nos dá

margem para despertar desejo de conhecer lugares inimagináveis,  até então. Os

colegas de classe conheceram vários locais diferentes dos que eu havia conhecido,

alguns coincidentemente escolheram o mesmo lugar e o interessante foi notar que

apesar de terem ido ao mesmo espaço e visto as mesmas exposições, cada um

notou  algo  diferente,  foi  tocado  por  algo  totalmente  único  e  que  se  relacionava

diretamente  com a personalidade e história  individual  de  cada um,  mostrando a

singularidade de cada experiência.

Alguns alunos, por falta de oportunidade, só puderam revisitar algum espaço

ao qual já haviam visitado anos/meses antes e em seus relatos podia-se notar que a

percepção da nova experiência havia sido bem diferente da anterior. Novos aspectos

foram notados e outros deixados de lado. O olhar havia mudado e a percepção e

recepção do que se viveu também eram distintas, comprovando a tese de Larrosa

de que a “lógica da experiência produz diferença, heterogeneidade e pluralidade”

(LARROSA, 2002, p.28) e que “a experiência [...] sempre tem algo de primeira vez,

algo de surpreendente.” (LARROSA, 2011, p.17).



3.2 Oficinas literárias

Talvez  nos  falte  uma  língua  para  a  experiência.  Uma  língua  que  esteja
atravessada  de  paixão,  de  incerteza,  de  singularidade.  Uma  língua  com
sensibilidade, com corpo. Uma língua também atravessada de exterioridade,
de alteridade. Uma língua alterada e alterável. Uma língua com imaginário,
com metáforas, com relatos. (LARROSA, 2011, p. 25). 

Assim surgiu o desafio de criarmos uma relação entre educação, experiência

formativa, imaginação,  alteridade e literatura através de uma oficina literária feita

pela turma, uma proposta voltada para os segmentos que atenderíamos depois de

formados: Educação Infantil e Ensino Fundamental. A sugestão era escolher um livro

com abordagem que trabalhasse a temática de preconceito e/ou bullying, fazer um

plano de aula para a oficina que considerasse o tema, os objetivos, metodologia,

recursos etc. para então apresentá-lo para a turma. 

No dia das apresentações, fomos para a orla, parte externa do campus da

UFF, aproveitar o belo dia ensolarado. Estendemos cangas no gramado e varal nas

árvores para pendurar poesias. Ocorreram oficinas sobre livros infantis como “Flicts”,

de Ziraldo, a história de Romeu e Julieta,  Dumbo, O cabelo de Lelê e inúmeros

outros livros. Todas as propostas de oficina refletiam sobre as diferenças, buscando

trabalhar os sentimentos, a forma de enxergar e lidar com o outro, a apreciá-lo em

sua  singularidade.  Após  cada  dinâmica/oficina  proposta,  eram  refletidos

coletivamente se o objetivo contemplado pelo planejamento (plano de aula) tinha

sido alcançado.

A proposta mais marcante para mim foi a feita por um livro compartilhado por

uma colega chamado "A árvore generosa”, de  Shel Silverstein. A proposta dela foi

nos levar até a sombra fresca de uma grande árvore do campus para fazer a leitura

da história. O livro desperta reflexões sobre a nossa relação com o mundo que nos

rodeia  e  com  o  que  é  realmente  importante  na  vida.  Aquele  momento  leve  de

conexão e contemplação da natureza trouxe uma forte união entre o grupo, um olhar

diferente, mais profundo, que nos invadiu.

As  provocações  literárias  que  nos  tocaram  naquela  tarde,  certamente

desaguaram em considerações posteriores sobre a forma de enxergar a literatura

infantil  e  as  possibilidades  que  ela  traz  de  afetar  e  humanizar  quem  se  deixa

envolver por ele. 



3.3 Cine debate

Durante as aulas houve a indicação de diversos filmes, principalmente sobre

a Segunda Guerra Mundial. Contudo, o mais marcante certamente foi o primeiro que

vimos,  o  documentário  “Uma  lição  de  discriminação”  (2006),  que  registrou um

experimento  social  que  uma  professora  fez  em  uma  escola  no  Canadá,  que

mostrava o quão rápido as crianças são capazes de incorporar em suas ações e

pensamentos a discriminação e o preconceito. 

O experimento  acompanha as  crianças em vários  momentos e  ambientes

dentro da escola e consegue captar seus olhares, suas conversas, a mudança de

postura ao assumir a postura de julgado ou de julgador. No final do documentário, a

professora conversa com as crianças, questionando se elas puderam perceber a

gravidade do pré-julgamento e da estigmatização.

Após o documentário e as devidas impressões da turma, a professora Érika

chamou  atenção  para  nos  atentarmos  à  nossa  responsabilidade  como  futuros

docentes,  aos  desafios  de  presenciar  situações  de  bullying  e  preconceito.

Considerar que a escola é um espaço rico para a humanização estabelece uma

necessidade de se posicionar  durante conflitos e suas reverberações no espaço

escolar. Uma frase dita pela professora Érika nesse dia me marcou, ao afirmar que

“não dá para  mudar  o  mundo,  mas dá para  mudar  o mundo de alguém''.  Essa

declaração ecoou pela minha mente,  fazendo-me compreender a importância da

auto  responsabilização  na  docência  e  sua  capacidade  de  nos  tirar  do  lugar  da

acomodação e pensar em meios de fazer uma docência engajada e propositiva,

visando a alteridade.

 

3.4 Livro “O diário de Anne Frank”

A literatura  possibilita  o  contato,  através  do  texto,  a  diferentes  momentos

históricos, temas e questões que nos fazem refletir. A proposta de leitura do livro “O

diário de Anne Frank” nos foi colocada desde o início do período como algo que

deveríamos fazer no decorrer do semestre, com tempo e atenção, linkando a leitura

com os  textos-base,  discussões  em sala  de  aula  e  reflexões  pessoais  sobre  a



história. Nas aulas era comum trocarmos impressões sobre o livro. Pessoalmente,

eu já havia lido esta obra alguns anos antes e por isso achava que conhecia bem a

história. Confesso, de início, ter pensado: “Ler esse livro de novo?!” Mas encarei o

desafio, sem muita perspectiva de me surpreender. 

Conforme lia, fui percebendo aspectos que até então não havia notado em

minha primeira leitura, uma sutileza nas palavras da autora unida a pensamentos

que pairavam nas entrelinhas se transformou em desejo de conhecer mais sobre o

contexto histórico do livro e sobre os demais personagens que ele retratava. 

Cada experiência de leitura que se faz é diferente, ainda que seja o mesmo

livro. O que mais marcou nessa segunda leitura de “O diário de Anne Frank” foi a

relação tão intimista que se criou entre autor e leitor, causando um imenso pesar a

respeito dos fatos que se sucederam, como se eu fosse a Kitty (o diário no qual

Anne desabafava).  Perceber  a  ligação entre  o  que  se  lia  de  uma realidade tão

distante e a aplicabilidade em minha vida pessoal, ainda que de forma indireta, foi

um divisor de águas na percepção que passei a lançar sobre o livro. “Um leitor que,

após ler o livro, se olha no espelho e não nota nada, não lhe passa nada, é um leitor

que não fez nenhuma experiência.” (LARROSA, 2011, p. 9).

Percebe-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,1998) valorizam

a facilitação de espaços e tempos para a formação de bons leitores, principalmente

a formação de leitores literários. Tal fato vai ao encontro da declaração de Larrosa

sobre o poder das palavras, da literatura em nos transformar, quando afirma: “Eu

creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos coisas com as

palavras  e,  também,  que  as  palavras  fazem  coisas  conosco.”  (LARROSA,2002,

p.21)

Na  última  aula  conversamos  sobre  o  livro  “O  diário  de  Anne  Frank”  e

respondemos um questionário sobre ele, onde foi questionado sobre quais olhares

lançamos sobre o livro, relacionando-o com o conceito de experiência e preconceito,

além de explicitar  os impactos que essa leitura nos causou. Todas as atividades

pensadas para enriquecer as aulas realmente cumpriram essa proposta e isso ficou

claro  na  lógica  processual  de  leitura  do  livro  alinhada  ao  trabalho  contínuo  de

reflexão e aprofundamento dos conceitos enquanto nos formava esteticamente.

 

A experiência é um processo autorreflexivo, em que a relação com o objeto
forma a mediação pela qual se forma o sujeito em sua "objetividade". Neste
sentido,  a  experiência  seria  dialética,  basicamente  um  processo  de



mediação. Pela via dessa mediação, destaquem-se então dois momentos do
processo  vinculados  ao  conteúdo  de  verdade  da  experiência,  isto  é,
referentes  à  experiência  formativa  num  sentido  emancipatório  tal  como
Adorno a procuraria apreender. (ADORNO, 1995, p. 24).

Nisso se localiza a possibilidade emancipatória do indivíduo, que se permite

arriscar e padecer sobre as experiências que de forma latente o buscam envolver.

4. Importância do currículo oportunizar experiências na formação

de professores

Considerando que “a desumanização implantada pelo processo capitalista de

produção  negou  aos  trabalhadores  todos  os  pressupostos  para  a  formação”

(ADORNO, 2005, p. 5), temos a responsabilidade de ser resistência frente a essa

realidade. A Teoria Crítica colabora, nesse sentido, já que seus estudos contribuem

no sentido de orientar os indivíduos para a autonomia e a emancipação através de

uma postura crítica diante dos contextos impostos socialmente. Junto a isso, a crítica

adorniana  propicia  aos  sujeitos  condições  para  que  se  desenvolvam  de  forma

autônoma, a fim de que não sejam meros reprodutores da realidade já instaurada.

Numa sociedade com um enorme empobrecimento da experiência pela cultura e

grande influência da indústria cultural que distancia os indivíduos da emancipação,

Adorno se volta à busca pela conscientização e emancipação dos indivíduos. 

Percebe-se que na prática esta formação é negligenciada ao se colocar a

dimensão  técnica  e  teórica  como  mais  importantes  para  a  formação  do  perfil

docente.  Diante da redução do professor à dimensão técnica, se torna importante

que se coloque o sujeito em posição central  da sua formação por meio de uma

educação mais voltada para a dimensão estética. 

É importante compreender que a dimensão estética e cultural complementa a

todas as outras dimensões do professor por proporcionar a superação de limites e a

ampliação de horizontes. Dar enfoque a essa dimensão no percurso educativo é

sinônimo de abrir espaço para o estético, o lúdico, o sensível, a criticidade e para a



reflexão sobre o mundo por uma nova perspectiva, muita das vezes mais intimista e

real, permitindo ao sujeito enxergar-se com partes de um todo complexo e único. “O

humano não estaria completo sem que lhe seja possível ter contato com as formas

artísticas de expressão do homem.” (FEUFF, 2018, p. 33).

Algumas  reflexões  são  indispensáveis  na  formação  de

professores/pedagogos,  como:  qual  tipo  de  formação  a  universidade  precisa

oferecer a fim de possibilitar uma educação estética aos discentes? Quais saberes

precisam ser priorizados para nortear o currículo? Como será feita a ampliação do

repertório cultural dos discentes? Sem refletir sobre essas questões, a formação do

futuro Pedagogo/professor fica comprometida, pois, enquanto não for dada a devida

importância para o enfrentamento dos problemas que cercam a formação cultural

dos  sujeitos,  estaremos  distantes  da  possibilidade  de  implementação  de  uma

educação emancipatória.

A educação  integral  almejada,  pautada  na emancipação e  autonomia  dos

sujeitos tem raízes na formação cultural, que é repleta de sensibilidade, criticidade e

experiência, podemos comprovar isso através da forma que a formação cultural é

descrita por Adorno nesse trecho, de forma muito semelhante a visão de experiência

por Larrosa: 

A formação cultural é justamente aquilo para o que não existem à disposição
hábitos adequados; ela só pode ser adquirida mediante esforço espontâneo e
interesse, não pode ser garantida simplesmente por meio da frequência de
cursos (...).  Na verdade,  ela  nem corresponde ao esforço,  mas sim à
disposição aberta,  à capacidade de se abrir  a elementos do espírito,
apropriando-os de modo produtivo na consciência, em vez de se ocupar
unicamente para aprender, conforme prescreve um clichê insuportável.
(grifo nosso). (ADORNO, 1995, p. 64).

Considerando  sua  importância  crucial  no  esboço  de  uma  educação  de

qualidade,  o  processo  de  formação  dos  professores  precisa  ser  voltado  para  a

valorização da experiência estética, artística, cultural, crítica, reflexiva dos discentes

considerando inúmeras possibilidades de aprendizado e desenvolvimento que tais

experiências têm.

[...]  um projeto de educação estética precisa ser realizado, sendo que ela
necessita  de  contatos  entre  pessoas,  experimentações  concretas,
vivenciadas  cotidianamente  pelos  estudantes  junto  com  professores
universitários.  Estimula,  assim,  a  dilatação  dos  sentidos  mediante  a
mobilização do corpo inteiro – audição, tato, visão, imaginação, afeto etc. –
na intenção de propiciar  aprendizagens que fiquem cravadas na memória
corporal  dos  envolvidos.  O  corpo  inteiro  não  pode  ser  negligenciado  em



detrimento  de  um  exclusivo  saber  racional  num  processo  de  formação
docente. (MORAES, 2015, p.64)

A proposta curricular que se propõe promover encontros como os das aulas

do  componente  de  “Atividades  Culturais  IV  -  Formação  Cultural:  em  discussão

bullying e preconceito” para estudantes de Pedagogia ao longo do curso, se mostra

preocupado com a vivência de experiências significativas pautadas na ampliação do

repertório cultural e nos desdobramentos que uma visão crítica a respeito da cultura

traz a formação de cada um. Partindo do pressuposto que ao se sentir tocado e

transformado pelas  experiências  possibilitadas pelas  aulas  o aluno se  forma um

professor e consecutivamente um ser humano melhor, conseguindo assim impactar

vidas ao seu redor, através da educação informal (com familiares, amigos ou ações

sociais  que  possa  vir  a  fazer  fazer  parte)  ou  ao  após  se  formar,  exercendo  o

magistério com seus alunos, refletindo por meio de sua docência a valorização de

aspectos culturais e estéticos para a formação desde a tenra idade. Refletir sobre o

potencial  desse  aspecto  multiplicador  que  uma  formação  docente  de  qualidade

possui nos remete às sábias palavras de Marcuse: “A arte não pode mudar o mundo,

mas  pode  contribuir  para  a  mudança  da  consciência  e  impulsos  dos  homens  e

mulheres, que poderiam mudar o mundo”. (2013, p. 36).

 
As intenções de educação estética numa instituição precisam se sustentar na
premissa de que o ser humano, como ser complexo, requer uma proposta
educativa  que  estimule  seus  vários  sentidos,  abrindo-os  à  aprendizagem,
seja por meio da cognição,  seja por via psicomotora,  seja ainda pela sua
capacidade  de  apreender  o  mundo  pelas  múltiplas  sensações
proporcionadas pelo corpo em interação com o meio ambiente. Para tanto, é
preciso  haver  interlocutores,  dialogar  com  pares,  alimentar  as  forças
reflexivas e proativas,  que direcionem as propostas de educação estética
(MORAES, 2015, p. 71)

Um  currículo  de  Pedagogia  como  o  da  UFF,  contempla  muitos  outros

aspectos que podem favorecer a educação estética além do componente Atividades

Culturais. Inclusive a vivência universitária, responsável por promover a participação

em lugar de protagonismo em diversas ações políticas dentro da universidade, além

de oferecer experiências coletivas que impulsionam e ampliam a dimensão sensível

e crítica dos estudantes. Marcuse (2013), embasa essa compreensão ao acreditar

que a função crítica da arte, bem como seu potencial de contribuição para a luta

política, reside em sua forma estética.



Levando em conta tais reflexões, fica evidente a importância da presença e

afirmação de aspectos culturais como fonte de humanização e de desenvolvimento

das  dimensões  humanas  dentro  do  currículo  do  curso  de  Formação  inicial  de

professores permeado pela intencionalidade das propostas pedagógicas.

Considerações finais

Ao concluir este trabalho sobre a formação cultural dos discentes do Curso de

Pedagogia  da  Faculdade  de  Educação  da  UFF  por  meio  das  atividades

experienciadas  durante  o  meu  percurso  pessoal  no  componente  Curricular

“Atividades Culturais IV - Formação Cultural: em discussão Bullying e preconceito”,

pude perceber que a Formação Cultural e estética do educador está amparada em

seus currículos, por isso se torna tão importante que esses estejam organizados em

prol de oportunizar a vivência de experiências na formação de professores.

É urgente ir além dos discursos e das teorias, buscando alcançar a ampliação

da educação estética nos cursos de licenciatura buscando problematizar a falta de

valorização  dos  aspectos  culturais,  estéticos,  artísticos  na  prática,  levando  em

consideração o espaço que os currículos deixam para que seja explorando de forma

ampla  sua  potente  contribuição  para  formação  dos  pedagogos  por  meio  do

desenvolvimento de uma educação estética que contemple tanto o “aperfeiçoamento

dos  sentidos  e  da  percepção  humana,  como um esforço  de  educação  do  olhar

crítico, reflexivo e propositivo sobre a realidade.” (MORAES, 2015, p.63)

Nogueira (2008) aponta alguns caminhos para que a formação cultural  do

professor se efetive: existência de disciplinas voltadas para essa formação, projetos

de curso em que a formação cultural  dos professores permeie todo o currículo e



também a progressiva ampliação do referencial cultural dos professores prevista no

projeto político-pedagógico (PPP) das escolas onde trabalham.

O componente de Atividades Culturais presente no currículo de Pedagogia da

UFF evidencia o compromisso do curso em relação à formação fundamentada na

cultura para os estudantes. Cumprindo um papel fundamental na formação cultural e

oportunização  de  experiências  estéticas  dentro  do  curso.  Todas  as  atividades

proporcionadas pelas propostas do componente de Atividades Culturais buscam dar

o espaço devido às vivências de experiência dentro do currículo de formação cultural

de  professores  que  se  desenvolve  por  meio  de  um  processo  de  ensino  e  de

aprendizagem mais humanizador e integral.

uma formação cultural  que não ignora o mundo do trabalho,  mas que se
volta,  ininterruptamente,  para  as  múltiplas  dimensões  humanas.   Nesse
sentido,  garantir  a autonomia universitária numa sociedade plural,  como a
nossa,é condição sine qua non para  que  a  própria  Universidade  possa
contribuir  no  processo  de  consolidação  da democracia. (JAEHN; LEME;
MELLO, 2019 p. 782).

Com isso, podemos constatar que uma educação associada ao acesso aos

bens  culturais  historicamente  construídos  pela  humanidade  segue  rumo  à

emancipação  do  indivíduo.  Sendo  assim,  faz-se  importante  que  como cidadãos,

precisamos  nos  posicionar  politicamente  em  prol  de  “uma  oferta  contínua  de

políticas públicas de cultura que transcenda os limites da universidade, e permeie o

acesso cotidiano desses estudantes a vivências estéticas significativas e a produtos

culturais, capazes de ensejar a dilatação da sensibilidade e a ampliação de saberes

deles” (MORAES, 2015, p. 9) 

Ter uma visão crítica sobre o caráter técnico e inflexível no qual os currículos

se apresentam é essencial, pois enquanto estes não demonstrarem abertura para

criação  de  espaços  e  tempos  para  de  experiências  estético-culturais  crítico-

emancipadoras  estaremos  somente  oportunizando  experiências  repetitivas  e

pensamentos incapazes de tensionar levando a consequências danosas em estrita e

larga escala de uma formação incompleta 

Acredito, assim como Adorno, que é imprescindível que qualquer pessoa que

deseje ser professor tenha uma formação ampla ou busque, incessantemente, por

isso. E enquanto houver espaço nos currículos para componentes curriculares como



as Atividades Culturais, haverá dentro da formação inicial de professores/pedagogos

da UFF uma potente rede de apoio à formação cultural dos indivíduos através da

ampliação do repertório cultural  e pelo incentivo à disponibilidade de abertura às

experiências passíveis de transformar o sujeito dentro e fora de sala.  

 A luta  é pela  formação que conduza o indivíduo ao desenvolvimento da
sensibilidade e à humanização, mesmo levando em conta os limites sociais e
a vida administrada que, contraditoriamente, também contém os germes da
emancipação. (DA COSTA; LEME; GUEDES, 2017, p. 223).

A partir  dos aspectos  apresentados nesta monografia,  espera-se que este

trabalho de pesquisa tenha grande contribuição para refletirmos a importância desse

componente  curricular  para  o  incentivo  e  o  desenvolvimento  de  uma  educação

estética dentro do curso de Pedagogia. Finalizo esse trabalho afirmando que esse

componente curricular contribuiu diretamente para ampliação dos meus horizontes

acerca da múltipla potência da arte, sensibilidade e criticidade na formação de um

especialista da educação. 
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