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partir da experiência direta com a realidade, com a cultura que nos cerca, 

com a cultura dos outros e com uma pletora de referenciais teóricos, 

intelectualmente desnacionalizados, como diz Bourdieu, por nós escolhidos 

e não pelo poder dominante. (BARBOSA, 2009, p. XXXI). 
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RESUMO 

 

O tema desta pesquisa é a recepção da Abordagem Triangular do Ensino das Artes e 

Culturas Visuais em Pernambuco. Tal abordagem foi criada por Ana Mae Barbosa como 

sistema epistemológico que articula a leitura com a contextualização e o fazer artístico. 

Conforme a própria autora esta foi sistematizada a partir do contexto das tensões entre a 

ideologia modernista e a pós-modernista. Compreendida, aqui, como teoria de interpretação 

do universo das Artes e Culturas Visuais e não como metodologia. O olhar do pesquisador 

volta-se, portanto, para a análise do corpus nomeado de caderno de bordo – registro da 

memória da práxis arteducativa – como o lugar das interpretações e reelaborações de tal 

teoria. A pesquisa também apresenta uma versão da história da Abordagem Triangular, na 

qual é ressaltada a relação da Arte/Educação brasileira com o pensamento freireano. Como 

principal resultado (ou achado) defende-se que a teoria nomeada de Abordagem Triangular 

desencadeou a Virada Arteducativa, a exemplo do que ocorreu com a Virada Linguística e a 

Virada Cultural, possibilitando a ampliação da concepção de Arte como expressão (herança 

do modernismo) para a concepção de Arte como expressão e conhecimento (concepção pós-

moderna). Apontamos como uma das características mais importantes da Abordagem 

Triangular seu caráter pós-colonial, isto é, tal abordagem se contrapõe a matriz 

liberal/ocidental de cultura. A ancoragem para a visão de ciência pós-moderna toma como 

base o pensamento de Santos e quanto à análise de discurso se ancora no pensamento de 

Orlandi. Não se pretende julgar a práxis arteducativa do grupo em questão, mas compreendê-

la como interpretações diversas porque a Abordagem Triangular é uma teoria aberta a 

variadas reinvenções, portanto, essas reinvenções foram os principais achados e fazem parte 

do sexto tópico.     

Palavras-chave: Abordagem Triangular; Análise de discurso; Modernismo/Pós-modernismo; 

Práxis arteducativa; Virada arteducativa.  
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ABSTRACT 

The theme of this research is the Reception of the Triangular Approach the Teaching 

of Arts and Visual Cultures in Pernambuco. This approach was created by Ana Mae Barbosa 

as an epistemological system that articulates the reading with the contextualization and the 

artistic making. As the author is was systematized from the context of the tensions between 

modernist and post- modernist ideology. Understood, here, as a theory of interpretation of the 

universe of Art & Visual Culture and not as a methodology. The gaze of the researcher back-

if, therefore, for the analysis of the corpus appointed book on board - record the memory of 

arteducation praxis - as the place of interpretations and reworking of such theory. The 

research also shows a version of the history of the Triangular Approach, in which it is, 

emphasized the relationship between Art/Brazilian Education with the Freirean's thought. As 

main result (or finding) argues that the theory named Triangular Approach triggered the 

Arteducation Upset, the example of what happened with the Linguistic and Cultural Upset, 

allowing the expansion of the concept of Art as expression (inheritance of modernism) to 

conception of art as expression and knowledge (postmodern conception). Pointed as one of 

the most important features of the Triangular Approach your post-colonial character, that is, 

this approach is opposed to liberal / Western culture matrix. The anchor for the vision of post-

modern science takes as its basis the thought of Santos and on the analysis of discourse is 

anchored in the thought of Orlandi. It is not intended to judge the arteducation praxis of the 

group in question, but understands it as different interpretations because the Triangular 

Approach is a opened theory to varied re-invention, therefore, these re-invention were the 

main findings and are part of the sixth topic.  

Keywords: triangular approach; discourse analysis; modernism/post-modernism; arteducation 

praxis; arteducation upset.  
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 Capturado pelos Nazistas, 

 Amadeu conheceu um extremo despojamento, 

 foi privado de tudo.  

As roupas largas dançavam no seu corpo e os sapatos,  

tirados de uma pilha sem numeração, feriam seus pés. 

 Vagava pelo campo como um espectro faminto, 

 ia resistindo no “avesso do nada”. 

 Mas sempre havia algo a ser descoberto:  

um papel rasgado que a ventania arrastava, 

 um santinho amassado que alguém esqueceu,  

um prego sem cabeça.  

Uma chave partida. 

 Ele ia guardando cada um desses fiapos abandonados. 

Por exemplo, de um papel rasgado fez um envelope,  

descreveu no avesso a sua agonia, 

 endereçou ao irmão em Trieste e escondeu-o  num buraco no chão. 

 Dois anos depois seu irmão recebia a carta. 

 Alguém a havia encontrado e enviado pelo correio.  

Quem teria sido? Nunca souberam. 

 A chave partida que recolheu num ralo  

e conservou por tanto tempo, 

 ele transformou num instrumento heróico. 

 Quando conduzido para Auschwitz,  

usou-a como a chave de fenda 

 na janelinha do banheiro do trem  

e daí saltou para a liberdade e para a vida.   

( BOSI, 2003, p. 30-31) 

 

 

1 PALAVRAS INICIAIS: O DIZER DE MIM OU OS MARCOS DA PESQUISA 

  

[...] a tarefa do conhecimento não se cumpre sem a escolha do campo de 

significação e sem a inserção das informações obtidas nesse campo. 

(BOSI,2003, p. 50, grifo da autora) 

 

Durante todo o processo de elaboração e reelaboração desta pesquisa e mais 

precisamente desta narração/tese para apresentá-la a comunidade acadêmica, pensei que a 

introdução estava no primeiro tópico – O Dizer de Mim ou Os Marcos da Pesquisa – ledo 

(Bicicleta com Andorinhas, BAVCAR,)  

2003) 
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engano. Só no final, relendo todo o texto, tomei ciência de que seria necessário introduzir o 

leitor nos bastidores do processo de pesquisar a recepção da Abordagem Triangular do Ensino 

das Artes e Culturas Visuais em Pernambuco.  

Sobre a pesquisa ressalto alguns pontos significativos: em primeiro lugar é importante 

dizer que o desejo de pesquisar sobre a recepção desta abordagem teórica no contexto da 

Arte/Educação pernambucana se relaciona ao trabalho que desenvolvo há alguns anos no 

âmbito da formação de arte/educadores, quer seja inicial, quer seja continuada. 

O segundo ponto se relaciona a própria Abordagem Triangular que é interpretada por 

muitos arte/educadores como uma metodologia, enquanto que defendo tal abordagem como 

uma teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais, partindo do seguinte 

princípio: a teoria informa a metodologia, ou seja, há uma relação de reciprocidade entre 

ambas e qualquer tentativa de descasá-las tende para a mediocrizarão do processo de ensino e 

aprendizagem das Artes e Cultura Visuais. 

Quanto ao terceiro ponto, se faz urgente dizer que a sistematizadora/criadora da 

Abordagem Triangular – Ana Mae Barbosa – afirma que Arte/Educação é a própria 

epistemologia do ensino da Arte porque é o estudo investigativo dos modos como se ensina e 

se aprende Arte. Acrescento que é epistemologia encadeada com a ontologia com base em 

Chaui (2010) interpretando Merleau-Ponty.  

Em quarto lugar esta pesquisa ressalta a Abordagem Triangular como teoria 

sistematizada nos trânsitos entre a concepção modernista e a pós-modernista de 

Arte/Educação, exigindo do arte/educador acrescentar a ideia de Arte como expressão – 

herança do modernismo – a ideia de Arte como conhecimento que articula o conceitual com o 

político e a cognição com a imaginação.  

Surge um quinto ponto significativo como encadeamento de todos os outros e que me 

levou a compreender que a Abordagem Triangular é uma teoria de interpretação do universo 

das Artes e Culturas Visuais que provocou a Virada Arteducativa e para defender tal ideia foi 

necessário buscar ancoragem na Virada Linguística (GHIRALDELLE JR., 2011) e na Virada 

Cultural (BURKE, 2008). 

O texto, ora apresentado, foi organizado sob o olhar atento de minha orientadora Drª 

Clarissa Martins de Araújo, sempre me fazendo refletir e reorganizar o processo, assim como 

de minha coorientadora Drª Analice Dutra Pillar, professora do Curso de Pedagogia 

(graduação e pós-graduação) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faço questão de 

nestas palavras iniciais dizer isto porque estou narrando (predominantemente) na primeira 

pessoa do singular e uma pesquisa, muito menos um texto, não se realizam como 
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materialidade se aquele que assina vagar na solidão; pesquisar, neste sentido, é um gesto 

plural, não neutro e exigente de (re) criação. Dizendo de um outro modo: o gesto de pesquisar 

é profundamente marcado pelo movimento, ele não se esgota quando queremos e/ou 

pensamos ter colocado o ponto final. Assim assumimos, logo de início, que finalizar 

significou a arbitrariedade de concluir (in)conclusivamente.  

Sobre a composição da narrativa/tese devo dizer que a mesma encadeia seis tópicos 

com as palavras iniciais a título de introdução e uma espécie de palavras provisoriamente 

finais a título de conclusão.  

 No primeiro tópico apresento o tema que desencadeou o estudo, isto é, a Abordagem 

Triangular e os sete marcos da pesquisa assim nomeados: no primeiro marco destacamos as 

epígrafes visual e verbal – Bicicleta com Andorinhas, fotografia de Bavcar (2003) e a História 

de Amadeu de Bosi (2003); no segundo marco conto um pouco de minha história de 

arte/educador; o terceiro marco é o conceito de Dialogicidade em Freire ( 2005); o quarto 

refere-se a teoria da Análise de Discurso com ancoragem no pensamento de Orlandi  (2007; 

2010; 2012); o quinto marco é a interpretação da noção de Recepção elabora para a pesquisa 

que quebra com a linearidade entre emissor e receptor; o sexto marco toma como fundamento 

para a pesquisa a concepção de Ciência Pós-Moderna elaborada por Santos (2010; 2006) e 

finalmente o sétimo marco é baseado na compreensão de Pesquisa Qualitativa fundada em 

Melucci (2005).    

O segundo tópico é uma versão da História da Abordagem Triangular no contexto dos 

trânsitos entre o modernismo e pós-modernismo de um modo geral e de um modo particular, 

encadeia a história pessoal de sua autora, Ana Mae Barbosa, com sua história profissional, 

destacando inclusive seu primeiro encontro com Paulo Freire e Noemia Varela, encontro que 

marcou profundamente sua vida de arte/educadora. 

 É também neste tópico que ousamos afirmar a Abordagem Triangular, como a teoria 

que desencadeou a Virada Arteducativa no campo da Arte/Educação brasileira.    

 A construção do conceito de práxis arteducativa foi o desafio que é apresentado no 

terceiro tópico. A base filosófica para construção desse conceito aberto e pensando no 

contexto da pesquisa em foco tomou como ancoragem o pensamento dos filósofos Deleuze e 

Guattari (2005).  

O quarto tópico trata da Análise de Discurso enfaticamente fundamentado na teoria 

construída por Orlandi (2007; 2010; 2013). A compreensão de que tal teoria é a mais 

aproximada do conceito de pesquisa que me apaixona, consolidou-se em uma disciplina 

oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, sob a coordenação da 
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professora Drª Rosangela Tenório e da professora Drª Zélia Porto. O modo como as duas 

professoras desafiaram o grupo a produzir análises de discurso foi muito marcante. Outra 

disciplina sobre Análise de Discurso que cursei sob a orientação da Drª Regina Mutti no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

também foi fundamental para esta pesquisa.   

O texto de Chaui (2010) intitulado Merleau-Ponty: o que as Artes ensinam à Filosofia 

possibilitou adjetivar o gesto de pesquisar como experiência criadora, tema do quinto tópico. 

Este tópico, além disso, apresenta o universo da pesquisa e os critérios teóricos e 

metodológicos.  

Como tema do sexto tópico, apresento os participantes da pesquisa – sem eles nada 

teria sido possível – e seus cadernos de bordo, como materialidades discursivas 

visuais/verbais e as intepretações que ensaiamos para seus discursos.       

Espero que a narração por ser histórica e envolver a memória, mesmo sendo para 

apresentar uma tese, não tenha perdido, no processo de burilamento, as ambiguidades, as 

incertezas e as inconclusões que marcam o discurso pela quebra do silêncio e realiza a 

interlocução e, assim, compartilho com os leitores, o que diz Bosi (2003): “A fala emotiva e 

fragmentada é portadora de significações que nos aproximam da verdade. Aprendemos a amar 

esse discurso tateante, suas pausas, suas franjas com fios perdidos quase irreparáveis. ” (p. 

65).  Essas palavras foram como guia de nosso trabalho de pesquisar como experiência 

criadora.  

Para dizer de mim por meio do encadeamento dos marcos desta pesquisa – como 

campo de significação – se faz necessário começar apresentando o tema que a originou, ou 

seja, a Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais (AT, doravante). 

Tal abordagem, aqui interpretada como teoria e não como metodologia, foi 

criada/sistematizada por Ana Mae Tavares Bastos Barbosa, inicialmente anunciada como 

Metodologia Triangular na obra A Imagem no Ensino da Arte: anos 1980 e novos tempos 

(1991) e ao longo de sua história vem sendo revista pela autora em diálogo com os 

arte/educadores brasileiros. Penso que justamente por ser uma teoria de caráter complexo 

possui a abertura que possibilita o gesto de recriar.  

Assim, a AT em seu processo de transformação histórico-epistemológico foi sendo 

nomeada e interpretada de diferentes maneiras, tendo sido apropriada pelas elaboradoras dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte (BRASIL, 1997) no âmbito nacional e no âmbito 

local, isto é, em Pernambuco, a AT fundamentou as Orientações Teórico-Metodológicas 

(OTM, doravante) para a rede estadual de ensino, sendo a do primeiro ao nono ano e a do 
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ensino médio, respectivamente datadas dos anos de 2009 e 2012. (PERNAMBUCO, 2009; 

2012). 

Com relação a OTM(s) em Artes, o texto considerado como fundamentação é 

explicitamente baseado na AT. É, importante essa ressalva porque o universo desta pesquisa é 

a rede estadual de ensino, não pretendendo ser uma pesquisa voltada para a quantificação e 

sim para análise discursiva de uma materialidade visual/verbal denominada caderno de bordo. 

Tais materialidades foram elaboradas por um pequeno grupo de três arte/educadores da 

referida rede. Ele(as) participaram do Curso de Especialização em Arte/Educação com ênfase 

em Artes Visuais, promovido pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP, 

doravante) em convênio com a Secretaria de Educação de Pernambuco (tema que 

enfaticamente será apresentado no quinto tópico deste documento).    

Não posso deixar de registrar, nesse sentido, que a AT antes mesmo de ser apresentada 

oficialmente, por meio da obra A Imagem no Ensino da Arte: anos 1980 e novos tempos 

(BARBOSA, 1991), teve seus princípios expostos no III Seminário de Arte-Educação, 

realizado no ano de 1988, na cidade do Recife, promovido pela Secretaria de Educação de 

Pernambuco (tendo como secretária a Professora Silke Weber) e a Secretaria de Educação e 

Cultura do Recife (tendo como secretária a Professora Edla Soares), com o apoio da 

Associação Nordestina de Arte/Educadores (ANARTE-núcleo/PE). Toda a equipe de trabalho 

para a elaboração e o acontecer do seminário foi coordenada pela arte/educadora Solange 

Costa Lima Antunes, então assessora da Secretaria de Educação e Cultura do Recife.  

Nesse seminário a grande convidada era Ana Mae Barbosa, responsável por duas 

conferências: a de abertura com o tema A Modernidade e Pós-Modernidade do Ensino da 

Arte e no dia seguinte a segunda conferência com o tema Metodologia da Apreciação 

Artística.   

 Havia, é claro, um diálogo entre o primeiro e o segundo tema, mas foi o tema da 

segunda conferência que provocou um grande embate e até mesmo um certo desconforto em 

um grupo de arte/educadores que defendiam a Arte na educação como expressão, todos 

formados em uma escola voltada, ainda, para a compreensão de ensino que juntava a ideia de 

livre expressão com a ênfase tecnicista de ensino de Arte como atividade, baseada no fazer. 

 A própria Ana Mae Barbosa na sétima edição (revisada) de A Imagem no Ensino da 

Arte: anos 1980 e novos tempos, referindo-se às primeiras palestras e conferências em que ela 

apresentava os princípios da AT, diz que queria dialogar com os arte/educadores sobre as 

seguintes questões:  
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1. Que se o artista utiliza imagens de outros artistas, não temos o direito 

de sonegar essas imagens às crianças;  

2. Que se preparamos as crianças para lerem imagens produzidas por 

artistas, as estamos preparando para ler as imagens que as cercam em seu 

meio ambiente; 

3. Que a preparação pura da criança sem influência de imagens não 

existe realmente, uma vez que está provado que 82% de nosso conhecimento 

informal vem através de imagens;  

4. Que no aprendizado artístico, a mimese está presente como busca de 

semelhança (sentido grego) e não como cópia (sentido romano). 

(BARBOSA, 2009, p. 21-22). 

 

Os argumentos de Ana Mae Barbosa, de certa maneira, desestabilizaram as (pequenas) 

certezas, de muitos de nós arte/educadores, ao colocar sob suspeita os ideais modernistas em 

Arte/Educação, naquele momento histórico ainda marcado pela ditadura militar em nosso 

país, ou seja, pela formação de professores de Arte profundamente identificada à ideologia 

tecnicista de educação escolar, com um leve toque de expressionismo que valorizava a 

originalidade. Isto é, a autora da AT começava a mexer historicamente em uma ferida 

profunda da formação do arte/educador, frente aos desafios impostos pelos trânsitos entre a 

concepção modernista e a pós-modernista, tendo como referência o campo mais amplo da 

filosofia e da ciência sobre as transformações advindas dessa transição com rebatimento no 

campo da Arte/Educação.  

Diante desse cenário propor a metodologia da apreciação artística era tirar o chão 

daqueles arte/educadores que enfatizavam a livre expressividade das atividades artísticas na 

escola, isto é, um fazer pretensamente livre, no qual o fato de mostrar obras de Arte para o 

estudante era quase que desvirginá-los, era uma espécie de heresia. 

A arte/educadora conta também no livro A Imagem no Ensino da Arte: anos 1980 e 

novos tempos que em Florianópolis a reação foi violenta, “[...] centrando-se os argumentos 

demolidores principalmente no repúdio à ideia de permitir que crianças desenhassem a partir 

de obras de arte que haviam observado. A maioria recusou até a ideia de mostrar obras de arte 

a crianças. ” (BARBOSA, 2009, p. 24). 

 Como membro da equipe de colaboração do seminário em foco que aconteceu em 

Recife, ressaltado anteriormente, lembro-me que a reação aqui não foi menos violenta do que 

em Florianópolis. Víamos nas fisionomias daqueles mais revoltados o pesar de ter que 

repensar suas concepções de Arte, seu ensino e sua história. Mas para mim não era a primeira 

vez que participava de uma reação adversa aos posicionamentos de Ana Mae Barbosa, pois no 

ano anterior, em 1987, fui testemunha de um outro embate, mais sofisticado do ponto de vista 



    20 

 

da elaboração filosófica, entre Noemia de Araújo Varela e Ana Mae Barbosa (tema que 

tentarei aprofundar logo mais e que foi por mim estudado como pesquisa de Mestrado).           

Apresentado sinteticamente o tema desencadeador deste trabalho de pesquisa, ou seja, 

a AT e um pouco de sua história, ouso apresentar o dizer de mim por meio do encadeamento 

dos marcos da pesquisa.      

Para tanto começo citando o arte/educador norte-americano Efland, em seu ensaio 

Imaginação na cognição: o propósito da Arte, publicado em uma organização de Ana Mae 

Barbosa, no qual ele afirma que o processo de ensino e de aprendizagem das Artes Visuais é o 

lugar privilegiado da imaginação, pois: “A imaginação é necessária para entender que a 

imagem visual ou a expressão verbal não são literais, mas sim incorporações de significações 

a serem percebidas de outra perspectiva. ” (EFLAND, 2005, p. 342). 

Partindo da identificação com o ponto de vista de Efland sobre a imaginação como 

geradora da metáfora, ou seja, como dimensão inseparável do campo mais amplo da 

Arte/Educação, ressalto que tal dimensão não poderia deixar de marcar este trabalho de 

pesquisa e por isso trago para iniciar, no dizer de mim, fragmentos poéticos e imaginativos 

apreendidos da obra do poeta português, Fernando Pessoa, mais precisamente de sua bela obra 

intitulada Livro do Desassossego. Neste o poeta diz: “Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. 

Não ha nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem. ” (PESSOA, 1997, p. 

264).  

O poeta escreveu essas palavras no segundo volume da obra em destaque e, no 

primeiro volume, encontro outro fragmento que se casa com esse de trás para frente, pois o 

pensamento ao buscar conexões não obedece a linearidades, diz o poeta “Apagar tudo do 

quadro de um dia para outro, ser novo com cada nova madrugada, numa revirgindade 

perpetua da emoção – isto, e só isto, vale a pena ser ou ter, para ser ou ter o que 

imperfeitamente somos”. (PESSOA, 1997, p. 106). Novamente volto ao poeta para ressaltar: 

“O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é complexo como tudo. ”  

(1997, p. 265). 

Cabem as palavras do poeta neste trabalho por dois motivos: o primeiro diz respeito ao 

gesto de narrar uma pesquisa, por ser este gesto tão complexo quanto é o gesto de narrar o 

romance para o romancista, na medida em que dizer-se é sobreviver. O segundo diz respeito 

ao tema da pesquisa: a AT, compreendida como teoria de interpretação do universo das Artes 

e Culturas Visuais, teoria que encadeia as seguintes dimensões: imaginação com cognição. 

Teoria que é inacabada porque é aberta e dialógica, é fecunda porque exige o gesto de 

interpretar. Criada por uma arte/educadora brasileira, Ana Mae Barbosa, foi, ao longo de sua 
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existência, se transformando e ganhando novas interpretações e nomeações. Neste trabalho a 

teoria será nomeada de acordo com o último livro (sobre o tema AT) organizado por sua 

sistematizadora/criadora e Fernanda Pereira da Cunha: Abordagem Triangular do Ensino das 

Artes e Culturas Visuais.  (BARBOSA; CUNHA, 2010). 

A pesquisa, portanto, nasceu desta abertura que a AT possui e por isso devo ressaltar 

que compreendo-a como teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais, e 

sendo teoria, e só por isso, não esgarçou-se. A cada nova interpretação se refaz, porque é viva 

e pulsa. Mas não penso que esta é a maneira mais certa de interpretá-la, é, sim, apenas uma 

possibilidade que encontrei para dizê-la por meio do gesto de pesquisar como experiência 

criadora, pois há também quem compreenda a AT como metodologia. No entanto, penso que 

as metodologias tendem à repetição, ao conformismo e assim perdem o frescor de serem vivas 

como as teorias complexas. 

Justifico, assim, minha interpretação como construção que foi tomando esta feição, ao 

longo da pesquisa, e que nasceu do entendimento de que a AT é um sistema que encadeia suas 

partes, soldando-as de tal maneira, que fragmentar é reduzi-la a um simples passo a passo ou 

a uma receita de como fazer. Por isso, o Ler, o Contextualizar e o Fazer Artístico são 

pensados como ações marcadas por uma relação de reciprocidade entre elas, que levam à 

criação e à recriação de inteligibilidades visuais e sobre as visualidades. Isto ocorre porque a 

AT parte do encadeamento de duas dimensões humanas: a imaginação com a cognição, como 

realça Efland, ancorado no linguista George Lakoff e no filósofo Mark Johnson, ambos 

autores do livro Metáfora da Vida Cotidiana (2002). Esses autores quando se referem à 

imaginação não o fazem em seu sentido romântico, sentido que predominou no século XIX. 

Para Efland a imaginação é pensada, sobretudo,  

 

[...] como componente quintessencial das mais altas formas de cognição, 

inclusive a razão abstrata, isto tem inequívocas implicações para a arte, 

como espaço em que saltos metafóricos de imaginação são valorizados por 

seu poder e excelência estética. Além disso, na arte, a experiência, a natureza 

e a estrutura da imaginação deveriam tornar-se o principal objeto de estudos. 

(2005, p. 341) 

 

Isto acontece, para Efland, tanto na criação quanto na leitura interpretativa de 

trabalhos artísticos, pois a imaginação em ambos possui um papel importantíssimo, tornando-

se o propósito (principal) da conexão entre a Arte e a Educação – Arte/Educação.  

Assim, o dizer de mim nasceu da necessidade de subjetivar o gesto de pesquisar – 

marcado pelas palavras do poeta e pela maneira poética e política como a AT foi sendo 
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dialogicamente reinventada – adjetivando-o como experiência criadora, nutrido por dois 

conceitos apreendidos na Análise de Discurso (doravante, AD) que aqui tomamos como 

princípios. O primeiro é o assujeitamento. Nas palavras de Orlandi: 

 

[...] se é sujeito pela submissão à língua, na história. Não se pode dizer senão 

afetado pelo simbólico, pelo sistema significante. Portanto não há sujeito 

nem sentido sem o assujeitamento à língua. Quando nascemos não 

inventamos uma língua, entramos no processo discursivo que já está 

instalado na sociedade e desse modo nos submetemos à língua subjetivando-

nos. (2007, p. 2): 

 

 Orlandi, por ser filiada ao pensamento de Pêcheux chama a atenção para uma de suas 

importantes críticas, dizendo que ele: 

  

[...] ao mesmo tempo em que introduz a questão da ideologia, critica a 

maneira como as teorias da enunciação se submetem à ilusão das evidências 

subjetivas (do sujeito como único, insubstituível e idêntico a si mesmo). Sem 

deixar de lembrar que a evidência da existência espontânea do sujeito (como 

origem ou causa de si) é aproximada de outra evidência, que é a evidência do 

sentido (a ilusão da literalidade: o sentido só pode ser esse, já-lá). (2007, p. 

2) 
 

O segundo conceito que nos afetou de modo muito significativo e que, de certa 

maneira, se encadeia com o primeiro é o de arquivo ancorado no que diz Orlandi (2007, p. 95) 

a partir do pensamento de Pêcheux (1980): “O arquivo, ou o discurso textual é o campo de 

documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão”. Acrescenta ainda Orlandi, ao 

buscar expandir o conceito de arquivo, que, “[...] todo o dizer se liga a uma memória. Todo 

sujeito tem seu ‘discurso textual’. Para dizer, [...], todo sujeito ‘recorre’ a um arquivo, aos 

discursos disponíveis” (2007, p.95, grifos da autora). Isto significa que há, em minha 

compreensão, dois pontos complementares sobre o dizer: o conceito de arquivo que se 

relaciona intimamente com o gesto de interpretar e que todo dizer possui uma densidade 

ideológica. Neste sentido, Orlandi diz: “[...] o gesto de interpretação materializa a inscrição do 

sujeito em uma formação discursiva, isto é, constitui-se em uma posição” (2007, p. 95). 

Interpreto, assim, o dizer de si como uma maneira de subjetivar e, por isso, assumo que o 

gesto de pesquisar é um modo de dizer de mim, subjetivando-me. 

Apresento a seguir o dizer de mim por meio dos marcos da pesquisa, ou seja, o meu 

arquivo e por isso escrevo na primeira pessoa do singular, como venho assumindo no neste 

texto. Faço-o tentando demonstrar aos leitores o encadeamento teórico que estabeleci para 

desenvolver esta pesquisa que agora apresento como tese, ou seja, tentando demonstrar o 
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gesto de pesquisar como experiência criadora que articula teoria do conhecimento 

(epistemologia) com teoria do ser (ontologia), autorizado pela seguinte afirmação de Paulo 

Freire:  

 

[...] a curiosidade ingênua que, ‘desarmada’, está associada ao saber do 

senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproxima-se de 

forma cada vez mais metodologicamente rigorosa do objeto cognoscível, e 

se torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade mas não de 

essência. (1996, p. 3, grifo do autor).  

 

Tomei esta decisão arriscada mesmo sabendo que em AD o dizer, por um lado, para 

Orlandi, por recorrer ao arquivo e ao assujeitamento, 

 

[...] não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas 

significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também 

significa nas ‘nossas’ palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas 

não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem 

nele. (2010, p. 32, grifo da autora). 

 

 Por outro lado, a autora em foco, sobre o dizer (de si) realça que:  

 

Todo sujeito, ao dizer, produz um gesto mínimo de interpretação que é a 

inscrição de seu dizer no interdiscurso (no dizível) para que ele faça sentido. 

Aí trabalha um efeito ideológico elementar que está no fato de que todo 

discurso se liga a um discurso outro, por sua ausência necessária (2007, p. 

115, grifo nosso). 
 

Assim sendo, o dizer de mim exige a subjetivação ou o mínimo de identificação, 

porque sei que na abordagem discursiva, como já enfatizei, ponto de vista analítico em que se 

ancora esta pesquisa, a noção de sujeito ou de identificação do sujeito é fortemente marcada 

pela incompletude e pelas contingências. Incompletude no sentido não de falta, mas de algo 

sempre em aberto, algo que não se fecha em si. Este sentido de incompletude é muito próximo 

do que Freire chama de inacabamento. Nas palavras de Sérgio e Luis Carlos Trombetta (2010, 

p. 222), estudiosos do pensamento freireano: “Não nascemos humanos. [...] Nós somos seres 

educáveis porque nossa existência é marcada pela incompletude, pela abertura”. Por isso, o 

próprio Freire afirma: “Onde há vida, há inacabamento” (1996, p. 50). Nas fronteiras do 

sentido de inacabamento ao repensar Deleuze, a filósofa brasileira Regina Schöpke (2012, p. 

21, grifos da autora), nos ajuda a compreender o gesto de escrever como processo também 
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marcado pelo sentido de inacabamento ao afirmar: “Segundo Deleuze, escrever é sempre um 

ato inacabado, algo em vias de se fazer, um processo, um puro devir. ” 

Sendo, pois, este documento uma narrativa escrita para comunicar o gesto de 

pesquisar, sinto-me no dever de ir à fonte, quero dizer, ao pensamento de Deleuze.  Diz o 

filósofo:  

 

Escrever é [...] um processo, ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o 

vivível e o vivido. A escrita é inseparável do devir: ao escrever, estamos 

num devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, num devir-molécula, até 

num devir imperceptível. Esses devires encadeiam-se uns aos outros 

segundo uma linhagem particular, [...] ou então coexistem em todos os 

níveis, segundo portas, limiares e zonas que compõem o universo inteiro, 

[...] Devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas 

encontrar a zona de vizinhança, [...]. O devir é está sempre ‘entre’ ou ‘no 

meio’. (2011. p. 11-12, grifo do autor).  

 

O fato de sermos seres abertos, inacabados como diz Freire, Orlandi e seus filiados, 

dialoga com o que diz Deleuze ao argumentar que o devir é encontrar a zona de vizinhança e 

isto, penso eu, inevitavelmente, nos leva ao Outro, pois nos constituímos humanos em nossas 

relações com os Outros. É, por isso, que o sujeito também traz em seu discurso as filiações 

que estabeleceu com o pensar e o dizer de Outros, ou seja, as vozes e os pensares que o 

habitam. Em linguagem deleuziana nosso dizer por meio da escrita é uma interpretação, um 

ponto de vista, e toda interpretação pode ser de alguma maneira considerada uma (re) criação, 

mas uma recriação assujeitada.  

Desse modo, compreendo o dizer como processo aberto de constituição identitária, 

habitado por muitas vozes e pensares por ser assujeitado pela história e pela língua, ou 

melhor, identifico o dizer de si como construção muito próxima do que propõe Stuart Hall 

sobre o que é identidade: 

  

Ela não é, nunca, completamente determinada – no sentido de que se pode, 

sempre, ‘ganhá-la’ ou ‘perdê-la’; no sentido de que ela pode ser, sempre, 

sustentada ou abandonada. Embora tenha suas condições determinadas de 

existência, o que inclui os recursos materiais e simbólicos exigidos para 

sustentá-la, a identificação é, ao fim e ao cabo, condicional; ela está, ao fim e 

ao cabo, alojada na contingência. (2009, p. 106, grifo do autor). 

 

Por tais razões, o dizer de mim é uma maneira que encontrei de me subjetivar, 

identificando-me como ser em processo – sujeito ao devir – inacabado e por isso mesmo 

assujeitado às contingências do viver pessoal e profissional. Dizendo de outro modo: a 
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condição humana nos leva sempre para o conflito entre o real e ideal. Deste modo, Freire 

enfatiza como ponto de partida para a compreensão do sentido de inacabamento ou 

inconclusão que esses são próprios da experiência vital ao ressaltar: “Gosto de ser gente 

porque a História em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de 

possibilidades e não de determinismo. ” (1996, p. 53).  

Além disso, busco apresentar pontos de identificação, que apreendi de variados 

autores por meio de suas posturas teóricas, em meu processo de constituição identitária – de 

subjetivação – não apenas como ser humano, mas, também, como pesquisador, portanto não 

escondo minhas filiações. Aqui as chamo de marcos da pesquisa, partindo da compreensão 

que este texto é para narrar o percurso empreendido em um trabalho, que considerou em seu 

processo de elaboração e reelaboração outros olhares, outras leituras interpretativas, outras 

possibilidades, outros horizontes, outras zonas de vizinhança, ou seja, outros pensares que 

qualificam esta produção. 

Apresento, a seguir, estes marcos como as contingências necessárias ao gesto de 

pesquisar como experiência criadora (tema do quarto tópico). Ressaltando que os entendo não 

simplesmente como momentos estanques que têm uma ordem crescente de entrada no texto, 

mas como fragmentos/sínteses, que encadeados, compõem o gesto de pesquisar necessário a 

este trabalho.  

Aqui, portanto, a numeração representa apenas uma ordem de entrada no texto e o 

pronome possessivo meu apenas um modo de subjetivar, filiado aos autores que com seus 

pensares e vozes não me deixaram sucumbir à solidão – tão decantada entre pesquisadores – 

mas dialogaram comigo colocando questões e me impondo a criação de inteligibilidades. 

Vivi, portanto, momentos de intensas discussões com os autores em destaque. Por meio 

desses pensares inquietei-me, aprendi a não contentar-me com o óbvio. A aventurar-me. Eles 

me acordaram para a VIDA e suas infinitas possibilidades. Indicando-me que o gesto de 

pesquisar é uma experiência criadora muito próxima das palavras de Marilena Chaui ao 

reinventar Merleau-Ponty:  

 

Quando foi feito o primeiro desenho na parede da caverna, foi prometido um 

mundo a pintar, o qual os pintores não fizeram senão retomar e reabrir. 

Quando foi proferido o primeiro canto e o primeiro poema, foi prometido um 

mundo a cantar e a dizer que músicos e poetas não fizeram senão retomar e 

reabrir. Quando foi feito o primeiro gesto cerimonial, foi prometido um 

mundo a dançar e a esculpir que dançarinos e escultores não fizeram senão 

retomar e reabrir. Quando o primeiro pensamento foi expresso, foi 

prometido um mundo a pensar que filósofos e cientistas não fizeram senão 

retomar e reabrir. (2010, p. 286). 
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O que tento fazer como pesquisador não é senão retomar e reabrir o sentido de 

pesquisar e tento o fazer como uma experiência de (re) criação que nunca se fecha porque é 

um devir. 

A História de Amadeu – apreendida de Ecléa Bosi (2003) – apresentada na epígrafe, 

em conjunção dialogal com a fotografia intitulada Bicicleta com Andorinhas – de autoria do 

fotógrafo esloveno Evgen Bavcar – representam a metáfora imagética/verbal da pesquisa.  

 

1.1 PRIMEIRO MARCO: AS EPÍGRAFES VISUAL E VERBAL 

 

O primeiro marco, portanto, apresenta-se duplo, pois a pesquisa refere-se à relação 

dialógica entre os modos de ensinar e aprender Artes e Culturas Visuais. Ou seja, impõe a 

relação também dialógica entre a imagem e a palavra.  

Chamo a atenção que não pretendo hierarquizar nem a palavra sobre a imagem nem a 

imagem sobre a palavra, porque parto do princípio que a imaginação produz a 

complementação entre ambas na medida em que nossos gestos de interpretação são marcados 

pela impossibilidade de um dizer literal sobre as imagens que criamos e recriamos do mundo. 

Assim o que existe é a interface do discurso visual com o discurso verbal – um encadeado ao 

outro – como uma espécie de entremeio habitado pela imaginação tanto de quem elabora a 

imagem (o artista) quanto de quem produz sentidos (o leitor).  

Colocada a ressalva sobre a duplicidade complementar do primeiro marco, realço um 

detalhe significativo sobre Bavcar que considero muito importante, isto é, o fato dele ser um 

fotógrafo cego, o que de início já se coloca como um problema: como pode alguém cego 

querer registrar em fotografia as cenas da vida? 

Bavcar nos prova justamente o contrário com sua vasta obra. Há um testemunho dele 

no documentário, brasileiro, Janela da Alma de João Jardim e Walter Carvalho, no qual o 

fotógrafo revela algumas de suas táticas para fotografar a partir de sua situação de cego. 

Nesse, ele evidencia o tato como o olhar dos cegos e de maneira um tanto quanto irônica 

critica os programas de televisão pelo excesso de explicações óbvias, isto é, desmerecendo a 

capacidade de imaginar, de criticar e de reelaborar dos leitores da imagem da TV. Importa, 

ainda, dizer que sua obra é um desafio, pois sendo cego é capaz de fotografar a vida e 

reelaborar a fotografia, dando uma aura de encantamento. Encantamento próximo ao gesto de 

filosofar dos filósofos que se rebelam contra o óbvio, provocando em seus leitores a dúvida, o 

questionamento. 
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Ainda sobre Bavcar, é necessário lembrar que ele além de artista é filósofo, talvez, por 

esta razão, produza uma imagem fotográfica que não reproduz fielmente a realidade, mas uma 

fotografia que é cheia de entremeios, parecendo convidar o leitor a um diálogo.  

A fotografia, aqui, em destaque, como a metáfora visual desta pesquisa, sugere que o 

caminhar do gesto de pesquisar, ao contrário do que alguns fazem questão de enfatizar, não é 

um ato solitário, porque exige do pesquisador conversar com as teorias ressignificado-as em 

sua caminhada de produção de sentidos.  

A bicicleta alada de Bavcar, do meu ponto de vista, é uma construção que nasce da 

mesma necessidade humana de transformar uma chave partida em um instrumento heróico, 

como fez Amadeu. Tanto Bavcar quanto Amadeu criaram inteligibilidades próprias a partir de 

desafios que a vida lhes impôs. 

 Essas são, pois, belas histórias de amor pela vida e pela capacidade humana de 

ressignificar as marcas encontradas ao longo de um caminho. Tomo-as como o primeiro 

marco, mesmo tendo aprendido com Eco (1986) e Ghiraldelli (2000) que metáfora não se 

explica. Ouso dizer do processo de significação que se estabeleceu entre a História de 

Amadeu e a Bicicleta com Andorinhas com o modo como fui aprendendo a dar sentido à Arte 

em minha vida pessoal/profissional e de pesquisador.  

Devo também acrescentar que tive o privilégio de ter sido aluno da professora Ecléa 

Bosi, na disciplina “Memória e Sociedade: lembranças de velhos”, disciplina que foi 

fundamental para a pesquisa de mestrado na Escola de Comunição e Artes da Universidade de 

São Paulo (ECA/USP, doravante), que comentarei logo mais.  

Parece-me que Amadeu e Bavcar, mesmo vivendo em uma situação adversa e hostil, 

não abandonam a capacidade humana de transformar as marcas encontradas ao longo e à 

margem de seus caminhos, atribuindo (novos) sentidos às coisas mais simples e banais. Com 

essa atitude eles mudam seus destinos frente à morte e à escuridão ao usarem suas “chaves 

partidas” como possibilidade de encontro com a vida e com a liberdade. A chave partida para 

o pesquisador, que ousa pesquisar como experiência criadora, se traduz na delicadeza de 

buscar perceber em cada pequeno achado uma preciosidade.  

Assim sendo, anuncio como corpus de análise desta pesquisa os cadernos de bordo 

construídos por três arte/educadores de escolas públicas da Rede Estadual de Ensino de 

Pernambuco. Esses são verdadeiras preciosidades construídas ao longo de mais ou menos dois 

semestres letivos, tendo como cenário as aulas formais e informais de Arte, em três escolas. 

Reafirmo, são preciosidades porque são poéticos e políticos. Contam os modos de interpretar 

a AT, cada um ao seu modo, considerando o contexto de seus estudantes. Daí a compreensão: 
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aprender no sentido de apreender talvez signifique o processo de tornar nosso os modos de 

pensar de outros, dando-lhes sentidos novos e nos constituindo, isto é, marcando o nosso 

gesto de subjetivação.  

Esta é a metáfora visual/verbal com a qual iniciei a pesquisa e que, ao longo do 

caminho, não abandonei. Fui nutrido pelo profundo sentido da História de Amadeu e pela 

imagem Bicicleta com Andorinhas ao atribuir outros sentidos aos achados. Isto é, ter a 

coragem de transformá-los, mesmo sabendo que se lida, neste caso, apenas com fragmentos 

da realidade, ou melhor, com a noção de inacabamento humano e com a compreensão de que 

nossos discursos são ambíguos, heterogêneos, abertos e incompletos. Talvez, por esta razão, 

ricos de possibilidades de interpretação.  

Penso que as teorias são como as andorinhas de Bavcar na fotografia, isto é, elas nos 

ajudam a voar, elas nos ajudam ao encontro com a vida que pulsa. Não de maneira 

irresponsável e alienada, mas, sobretudo, elaborando encadeamentos entre elas e pensando-as 

como ancoras que ao invés de nos fixar a um ponto, ajuda-nos a voar mais alto, a ver com 

outros olhos os nossos pequenos achados, pois, pensar as teorias como as andorinhas, nesta 

viagem de bicicleta alada, em que se traduz o gesto de pesquisar como experiência criadora, é 

dialogar de alguma maneira com as teorias. É estabelecer filiações, é ancoragem. Amadeu 

estava preso em um trem que viajava a caminho da morte e Bavcar na situação de cego 

encontra vida além da escuridão.  

 

1.2 SEGUNDO MARCO: MINHA HISTÓRIA 

 

O segundo marco traz um pouco de minha história pessoal e profissional. Diz 

respeito, especialmente, ao tema ao qual me propus pesquisar, um desdobramento do que 

venho estudando há alguns anos. 

Quero dizer que, de certa maneira, o que anuncio no título tinha a ver com o meu 

trabalho na Equipe de Ensino da Secretaria de Educação de Pernambuco
1
, e tem a ver com o 

curso de graduação em Pedagogia no qual atuo e em outros que atuei assim como com os 

cursos de especialização em várias instituições de ensino superior. Em todos esses espaços 

sempre trabalhei como arte/educador.  

                                                           
1
 No início de 2013, devido ao fato de ter passado em concurso público para o cargo de professor das disciplinas 

que tratam da Epistemologia e da Metodologia da Arte/Educação no Curso de Pedagogia da Unidade Acadêmica 

de Garanhuns da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UAG/UFRPE) me aposentei da Secretaria de 

Educação de Pernambuco.   
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Lembro ainda que tive duas experiências de atuação profissional, significativas neste 

percurso: a primeira, lotado no Departamento de Teoria da Arte da Universidade Federal de 

Pernambuco, no Cento de Artes na disciplina Fundamentos da Arte/Educação e a segunda, 

lotado no Centro de Educação, atuando com a disciplina Prática de Ensino em Artes Visuais. 

 Em todos esses lugares o trabalho que desenvolvi, juntamente com os meus pares 

arte/educadores
2
, partiu da AT. A princípio como sistema (de maneira intuitiva), depois como 

sistema complexo (tomando como base o estudo desenvolvido pela arte/educadora Maria 

Christina de Souza Lima Rizzi) e a partir da pesquisa, como teoria de interpretação do 

universo das Artes e Culturas Visuais. Pois sempre desconfiei da compreensão da AT como 

metodologia; especialmente quando propunham trabalhar as ações – ler, contextualizar e fazer 

– isoladamente, visando a identificação dos elementos constitutivos da linguagem visual, ou 

seja, buscando uma leitura pretensamente formalista com base na gramática das Artes 

Visuais. O que transformava a metodologia em método, do tipo faça fácil. Penso que nos 

casos em a AT é (ou era) tomada como um método há (ou havia) uma trágica falha de 

formação filosófica: toda metodologia para não transformar-se em simples método 

descontextualizado precisa ser informada pala teoria.  O que significa (ou significava) tentar 

romper com a ideia recorrente, no campo da Arte/Educação, que toma tal abordagem apenas 

como um método ou simplesmente uma prática, que lembra a ideia de atividades artísticas. 

Ressalto que em todos os trabalhos citados a AT foi sempre a base teórica ou 

metodológica. Fato que possibilitou o contato dos envolvidos com seus fundamentos teóricos 

e suas interpretações na práxis arteducativa.  

Sou obrigado a um parêntese para explicar sinteticamente o conceito de práxis 

arteducativa, tema do terceiro tópico, no qual tentarei detalhar tal conceito. Entretanto não 

posso deixar de dizer que o que nomeio como práxis arteducativa (grafada deste modo) é um 

conceito aberto, elaborado a partir do pensamento dos filósofos franceses Deleuze e Guattari 

(2005). Para eles “[...] a filosofia é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos. ” (p. 

10) 

Voltando a AT, posso dizer que, ao longo de mais ou menos vinte anos, ela vem sendo 

tomada como ancoragem para as teorias e práticas (práxis), no campo mais amplo da 

Arte/Educação. Mesmo tendo sido sistematizada/criada para as Artes e Culturas Visuais, em 

muitos casos, as demais linguagens a tomam como referência. 

                                                           
2
  Venho defendendo um conceito de arte/educador – lato sensu – que, além do professor de Arte, habilitado em 

uma das linguagens da Arte (Teatro, Dança, Música ou Artes Visuais), inclui todo professor que trabalha em sua 

práxis com a ideia de Arte como conhecimento; seja esse da educação infantil, da educação de jovens e adultos, 

da educação especial, da história ou da língua portuguesa ou estrangeira. 
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Sobre minha formação de pesquisador enfatizo o trabalho elaborado a partir de um 

encontro/embate entre Noemia de Araújo Varela e Ana Mae Barbosa. Encontro que ocorreu 

em Brasília, no ano de 1987, como parte da programação do I Festival Latino-Americano de 

Arte e Cultura, evento que marcou no âmbito da Arte e da Cultura o movimento de abertura 

política brasileira. Tal embate gerou a dissertação Movimento Escolinhas de Arte: em cena 

memórias de Noemia Varela e Ana Mae Barbosa, defendida na ECA/USP.  

O embate conceitual e político que presenciei envolvendo as duas artes/educadoras foi 

para mim inesquecível porque provocou pensar sobre que bases teóricas elas se 

fundamentaram para tal discussão.  

O tema da conferência de Ana Mae Barbosa, nesse encontro, foi marcante para as 

minhas buscas de interpretação do embate e reverberam em mim até hoje, era nada mais e 

nada menos que: Modernidade e Pós-Modernidade na Arte/Educação. O que me levou, mais 

tarde, por meio da pesquisa do mestrado, a interpretar que Noemia Varela defendia, frente aos 

argumentos de Ana Mae Barbosa, os ideais modernistas, mais especificamente a ideia de livre 

expressão, que possuía como valor maior a originalidade. Enquanto, Ana Mae Barbosa 

tentava nos mostrar que muitos artistas contemporâneos pouco se importavam com a 

originalidade como valoração da Arte, ou seja, eles se apropriavam e/ou citavam obras de 

outros artistas enaltecendo-as ou criticando-as, eles eram ecléticos em suas produções visuais, 

trabalhavam com suportes estranhos à tradição e não estavam, como os modernistas, 

ocupados em romper com o passado.  

Diante desse contexto, conforme Ana Mae Barbosa, a ideia de livre expressão não 

cabia mais, pois estávamos (todos) sujeitos ao que o pensador francês, Debord, chama de 

Sociedade do Espetáculo (expressão que é o título de seu livro publicado pela primeira vez 

em novembro de 1967, em Paris). Arrematando sua argumentação, Barbosa enfatiza que a 

partir de então estávamos todos submetidos à força da imagem. O que, nas palavras de 

Debord, significa que entramos no tempo da sociedade do espetáculo. 

A arte/educadora em destaque, portanto, já naquele momento, chamava a nossa 

atenção para o fato de estarmos sendo bombardeados por imagens o tempo todo e que era 

necessário produzir sentidos críticos para elas. Assim, o processo de ensino e de 

aprendizagem em Artes Visuais não podia mais voltar-se apenas para a valorização da 

concepção de Arte como expressão, mas para acrescentar a esta os processos cognitivos. Em 

outras palavras, o ensino e a aprendizagem em Artes Visuais teria como compromisso a 

leitura da imagem, aquela constituída como obra de arte e aquela constituída como Cultura 

Visual.  
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 A meu ver é neste momento de embate entre a concepção de Arte/Educação 

modernista com a pós-modernista, ou melhor, é no esforço de conceituar os trânsitos entre 

ambas, não compreendendo esses como passagem ou ruptura, mas como um tom diferenciado 

no discurso modernista, que surgiu no decorrer desta pesquisa a compreensão de que a AT 

desencadeia a Virada Arteducativa. Interpretação que qualifico como um dos achados desta 

pesquisa e que nasceu do encadeamento entre os estudos da Virada Linguística 

(GHIRALDELLI, 2011), com a Virada Cultural (BURKE, 2005). A virada arteducativa será 

um dos itens do segundo tópico deste trabalho. 

Destaco ainda alguns textos, de minha autoria, produzidos para publicações 

organizadas por Barbosa (2002; 2008; 2009; 2010), publicações vinculadas ao tema da 

pesquisa.  

O gostar de Arte, porém, é anterior, surgiu em minha vida de maneira muito especial. 

Quando criança, fui morar com minha avó, durante um período no Rio de Janeiro e com ela 

fui às primeiras peças de teatro e aos primeiros filmes. Foi também com ela que aprendi a 

prestar atenção às poesias que ela lia em voz alta, teatralizando-as. Mas de todas as 

experiências vividas com a minha avó, Alice Solon de Melo (mãe de meu pai), a mais 

significativa foi ter ido a uma ópera, O Barbeiro de Sevilha, do italiano Gioachino Rossini. 

Esta se transformou em um verdadeiro acontecimento provocando uma espécie de divisor de 

águas em minha vida de criança, tudo era tão fascinante e grandioso. Desde a preparação para 

ir ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro com uma roupa de paletó de veludo alugada até a 

entrada naquele lugar, onde eu não distinguia a arquitetura e a cenografia do próprio teatro 

com a cenografia da ópera, tudo era uma mágica só. 

Esse tempo feliz e mágico foi interrompido por meus pais sob a alegação de que eu 

não sabia ler. Deveria ser algum problema, e muito sério porque meus irmãos menores 

sabiam. Voltei a contragosto para o Recife e passei por muitos testes na Escola Ulisses 

Pernambucano (famosa Escola de Educação Especial do Estado de Pernambuco) e então 

chegaram a um diagnóstico: este menino é disléxico. 

Fui, então, estudar na Escola de Crianças Excepcionais da APAE. Nessa escola, fui 

atendido em sessões de estudo, principalmente de leitura, pela própria diretora, professora 

Anita Pereira da Costa. Passei também por sessões de fonoaudiologia, oficina de marcenaria e 

horas maravilhosas de desenhar, pintar, trabalhar com mamulengos. A hora do lanche também 

era mágica: todos juntos, ostensivamente diferentes, uma festa de crianças e adolescentes (e 

até adultos) com as quais, pela primeira vez em minha vida, eu sentia a segurança de estar em 

uma espécie indizível de fraternidade. 
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Minha forma de brincar também era diferente da maneira como meus irmãos 

brincavam. O que gostava mesmo era de juntar roupas usadas e com elas representar 

personagens diferentes, diante de um espelho partido ao meio, de um guarda roupa 

abandonado no quartinho do fundo do quintal. Frente ao espelho inventava gestos, lembrando 

as peças de teatro, os artistas de cinema, as pessoas que via na rua e me chamavam a atenção, 

pessoas diferentes, personagens diferentes. Inventava fantasias e cenários com coisas velhas 

que eram jogadas fora. Penso que por essa razão me identifiquei com Amadeu e escolhi sua 

história para metáfora da pesquisa. 

Na escola, criei uma continuação de meu mundo lúdico e onírico com a liberdade de 

poder lidar com tintas e pincéis, massa de modelar, vestir os bonecos, criar histórias, 

participar da bandinha, tudo pelo prazer de brincar. Essa escola foi muito importante em 

minha vida. Lá aprendi a amar a leitura, a respeitar as diferenças, as pessoas, a gostar da 

escola, e lá descobri que em tudo pode haver mágica e mistério, principalmente no aprender a 

ler a vida. 

Em dias muito felizes – especiais – podia-se representar para muitas pessoas e também 

para os pais. Também os meus. Não. Apenas para minha mãe, e ela simplesmente detestava 

aquilo. Ela não me dizia, mas eu percebia que ela não gostava. Ela escondia sua humilhação. 

Ao voltar para casa o ar pesava entre nós. 

 É curioso, porque ela nunca levou nenhum de meus irmãos para participar das festas 

de minha escola – escola de crianças excepcionais. No fundo, eu sabia por quê. Ela me dizia 

sempre que eu não podia falar que estudava lá, mas eu nem ligava para isso, já estava 

acostumado com a vida secreta.  Aprendera tão bem com minha avó a não contar a ninguém 

sobre seus segredos, e também no fundo não me interessava muito pelo mundo, que, na 

ocasião, era-me imposto. Por isso, buscava o fundo do quintal daquela velha casa para 

brincar.  

Dessa escola trago os primeiros conhecimentos sistemáticos de Arte. O primeiro 

mamulengo que construí, da massa até a representação atrás da caixa mágica, e o prazer de 

aprender.  

Hoje, penso que exatamente porque se trabalhava nessa escola a leitura e a escrita de 

outros códigos – as linhas, os movimentos, as cores, os gestos e as sonoridades – fui capaz de 

me constituir arte/educador. Ficou gravado para sempre em minha memória que apreender 

tem a ver com aventura e que a escola deve ser esse lugar privilegiado que impulsiona o 

aventurar-se ao conhecimento; e que ela não pode ser opressiva e excludente. Ao contrário, 

ela tem que incluir todos – na aventura de aprender – com suas ricas e infinitas diferenças. 
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Sei que a memória torna tudo mais doce e encantado; por isso declaro: neste gesto de 

recontar-me tentei perseguir um veio poético e ficcional, fragmentado e contraditório para 

dizer de mim.  

 

1.3 TERCEIRO MARCO: A DIALOGICIDADE (CONCEITO DE FREIRE) 

 

Enredado nos desafios da aventura da pesquisa, surge a dialogicidade como terceiro 

marco, compreendendo que a árdua e bela tarefa do pesquisador é transformar os discursos 

achados em possibilidades de sentidos. Isto é, enfrentar a opacidade e a ambiguidade dos 

discursos. Lidar com a opacidade e a ambiguidade dos discursos exige uma escuta atenta ao 

Outro com seus medos e desejos, seus modos de ser na história, na sociedade e na cultura.  

Ao estudar os Círculos de Cultura, Carlos Rodrigues Brandão um dos filiados ao 

pensamento de Freire, sistematiza quatro princípios que dão vida aos círculos de cultura. Aqui 

destaco apenas o primeiro e o segundo princípio por serem esses, em meu entender, aqueles 

que melhor expressam a atitude dialógica na relação entre o pesquisador e os participantes da 

pesquisa: 

 
1. Cada pessoa é uma fonte original e única de uma forma própria de saber, e 

qualquer que seja a qualidade deste saber, ele possui um valor em si por 

representar à representação de uma experiência individual de vida e de 

partilha na vida social; 

2. Assim também cada cultura representa um modo de vida e uma forma 

original e autêntica de ser, de viver, de sentir e de pensar de uma ou várias 

comunidades sociais. Cada cultura só se explica de seu interior para fora e os 

seus componentes ‘vividos e pensados’ devem ser o fundamento de qualquer 

programa de educação ou transformação social; (BRANDÃO, 2010, p. 70, 
grifo do autor). 

  

Penso que o segundo é quase que uma continuação do primeiro e há em ambos um 

sentido ético que se manifesta na expressão “Cada cultura só explica de seu interior para 

fora...”. 

O discurso poético (em seu sentido profundamente artístico) não se desvincula do 

discurso político, isto é, a maneira como Brandão construiu seu texto é extremamente poética 

e vincula-se a dimensão política porque é comprometida, por sua vez, como uma postura 

contra ideológica. E isto requer uma parada no pensamento de Chaui, especialmente, sobre 

uma das marcantes características da sociedade brasileira. Afirma a filósofa:  
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Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, ou aquilo que 

alguns estudiosos designam como ‘cultural senhorial’, a sociedade brasileira 

é marcada pela estrutura hierárquica do espaço social que determina a forma 

de uma sociedade fortemente verticalizada em todos os seus aspectos: nela 

as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação 

entre um superior, que manda, e um inferior, que obedece. [...] As relações 

entre os que se julgam iguais são de ‘parentesco’, isto é, de cumplicidade e 

compadrio; e entre os que são vistos como desiguais o relacionamento 

assume a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação. Enfim, 

quando a desigualdade é muito marcada, a relação assume a forma nua da 

opressão física e/ou psicológica. (2006, p. 89). 

 

Ao enfatizar a dialogicidade em Freire, articulo-a com o pensamento de Chaui sobre 

as marcas coloniais da sociedade brasileira, em destaque na citação anterior, com o intuito de 

quebrar a estrutura hierárquica da e na relação sujeito-objeto, presente no modelo clássico da 

pesquisa científica como aponta Melucci (2005). A partir da Virada Epistemológica Melucci 

questiona as bases fundamentais sobre as quais é construída a ciência moderna. Conforme o 

autor em foco a primeira refere-se “[...] a necessidade de objetivar o mundo e de introduzir 

uma separação clara entre o observador e observado [...]” (2005, p. 316), ou seja, a partir de 

uma concepção de ciência cartesiana. Assim, Melucci ressalta como uma das principais 

características da Virada Epistemológica a redefinição da relação entre o observador e o 

campo, em outras palavras: entre o sujeito e o objeto. Conforme o autor: 

 

Poder-se-ia dizer que pela dicotomia observador/campo passa-se a conexão 

observador-no-campo. Tudo que é observado na realidade social é observado 

por alguém, que se encontra, por sua vez, inserido em relações sociais e em 

relação ao campo que observa. Por estas razões, o papel do observador e a 

relação entre o observador e o assim chamado objeto de pesquisa 

transformam-se em ponto crítico da reflexão sobre o estatuto da pesquisa 

social. (MELUCCI, 2005, p. 33) 

 

 Assumo esta característica da Virada Epistemológica proposta por Melucci associada 

a crítica de Chaui sobre a sociedade brasileira e ao conceito de dialogicidade de Freire como 

possibilidade de estabelecer com os ditos sujeitos da pesquisa outra relação que os torna 

participantes da pesquisa a partir do que diz Freire sobre o diálogo: 

 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no 

outro, nunca em mim? 

Como posso dialogar, se me admito como homem diferente, virtuoso por 

herança, diante dos outros, meros ‘isto’, em quem não reconheço outros eu?  

Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de homens 

puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são 

‘essa gente’, ou são ‘nativos inferiores’? 
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Como posso dialogar, se parto de que a pronuncia do mundo, é tarefa de 

homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua 

deterioração que devo evitar? 

Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais 

reconheço, e até me sinto ofendido com ela?  

Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, sofro e 

definho? 

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm 

humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não podem ser 

seus companheiros de pronuncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir 

e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que 

caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de 

encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, 

em comunhão, buscam saber mais.  Existir, humanamente, é pronunciar o 

mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão. (2005, p. 93, grifos do autor).  

 

Convém, assim, esclarecer que o princípio da dialogicidade levou-me a tratar os 

arte/educadores envolvidos na pesquisa não como meros sujeitos, desprovidos de seus 

dizeres, mas busquei estabelecer entre nós uma relação de reciprocidade que implicou em 

participação ativa de cada um. Elas e Ele foram extremamente importantes no processo de 

pesquisa. Tão importantes que decidiram não esconder-se atrás da palavra: Sujeito – 

indefinida e sem vida. Elas são: Maria de Fátima Ribeiro Soares com o caderno de bordo 

intitulado A Poesia Ocupando a Vida, Invadindo a Escola (arte/educadora responsável pela 

Biblioteca da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical), Virginia Marques com o 

caderno de bordo intitulado Descobrindo lugares de Ser (arte/educadora da Escola Dom Vital, 

atuando no ensino médio) e Misael Santana com o caderno de bordo intitulado AH! SE EU 

TIVESSE DINHEIRO: museus, espaços informais de acesso e compreensão da arte 

(arte/educador da Escola da Escola de Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano).   

Assim, tentei não assumir uma postura de investigação da falha do Outro, pois como o 

foco de análise é o discurso (materializado no caderno de bordo como memória da práxis 

arteducativa), esse é sempre marcado pela incompletude do próprio ser humano, das 

linguagens (verbal e imagética) e dos sentidos ou como diz Orlandi: “Para que nossas 

palavras façam sentido é preciso que já signifiquem, que se produzam em uma memória 

discursiva, que possam ser interpretadas”. ( 2012, p. 171).   

Neste momento cabe um corte no texto para justificar a conexão entre o sentido de 

dialogicidade freireano e a AD: penso que o ponto de encontro entre ambos é a ideologia. 

Freire (1998, p. 113) diz, metaforicamente, sobre essa força social que age sobre todos nós, as 

seguintes palavras: “[...] o poder da ideologia me lembra aquelas manhãs cheias de orvalho 
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em que a neblina distorce o contorno dos ciprestes e eles se tornam sombras de algo que 

sabemos que está lá, mas não podemos realmente definir. ” 

Em meu entender, toda a obra freireana compreende que a educação não é um 

processo neutro, ao contrário ela se constitui em um campo de correlação de forças, ou seja, 

enfrenta criticamente as ideologias dominantes e por isso exige tomada de posição política. 

Conforme Misiaszek e Torres, educadores declaradamente freireanos, “Freire escreveu que a 

ideologia da opressão é promovida pela educação bancária, desincentivando o diálogo, vendo 

a educação e o conhecimento como um processo de inquirição. ” (2010, p. 218). 

Tal processo situa o Outro, neste caso, os participantes da pesquisa e 

consequentemente os estudantes envolvidos indiretamente, como pessoas e/ou profissionais 

que parecem não ter o direito de pensar, de refletir, de criticar como sujeitos históricos e 

sociais que o são. Esta postura é incompatível com a análise discursiva, pois parto do 

princípio que os arte/educadores envolvidos são os interpretantes da AT no contexto da 

práxis arteducativa.  

Antes de continuar a justificativa com relação ao diálogo entre o pensamento freireano 

e a teoria da AD, cabe trazer a noção de interpretante assumida nesta pesquisa em lugar de 

intérprete. Cabe assim, um parêntese, em primeiro lugar enfatizando o verbete Interpretante e 

Intérprete, segundo o Dicionário de Filosofia de Abbagnano: “Na semiótica contemporânea, 

os dois termos significam respectivamente: a disposição em responder um signo e aquele (em 

geral o organismo) que emprega o signo ou se expressa com ele. ” (ABBAGNANO, 2007, p. 

668).   

Assim, o sentido de interpretante assumido nesta pesquisa, faz apenas uma incursão ao 

campo da Semiótica, o que é comum a concepção de ciência pós-moderna (SANTOS, 2010), 

isto é, em tal concepção a construção do conhecimento não possui fronteiras rígidas, mas é a 

cima de tudo constituído no entremeio. 

Desse modo, o que ocorreu foi uma tentativa de trazer para a AD o conceito de 

interpretante, não como sinônimo de intérprete a partir de Linguagem: dicionário crítico, 

assinado por Mourão, ele diz:  

 

Todo interpretante é um signo, assim como todo signo é um interpretante e 

tanto o objeto como o interpretante são partes constitutivas do signo (ou 

processo representativo, de modo que este só pode ser definido na relação 

com o objeto e o interpretante. (MOURÃO, 2012, p.1). 
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Adotamos a noção de Interpretante e não de Intérprete ancorado na AD e essa, a seu 

tempo, numa zona de fronteira com a Semiótica porque há um sentido dialógico marcante na 

primeira noção, como enfatiza a citação a cima, ou melhor, há uma relação de reciprocidade 

entre o leitor e o texto no gesto de interpretar porque ambos são signos. A noção de 

interpretante filiada à teoria da AD elaborada por Orlandi nos leva a outra adoção. Nas 

palavras da autora:  

 

[...] a interpretação é um ‘gesto’, ou seja, é um ato no nível simbólico 

(Pêcheux, 1969). Sem esquecer que a palavra gesto, na perspectiva 

discursiva, serve justamente para deslocar a noção de ato da perspectiva 

pragmática; sem, no entanto, desconsiderá-la. ( 2007, p. 18).  

 

A analista de discurso, cujo pensamento me filio, ainda realça que o gesto de 

interpretar acontece porque o espaço simbólico é profundamente assinalado pela 

incompletude e pela indeterminação. Nesse sentido, a interpretação está relacionada com o 

silêncio, transformando-se em rastros de possiblidades ou como diz Orlandi (2007, p. 18, 

grifo da autora): “A interpretação é o vestígio do possível. É o lugar próprio da ideologia e é 

‘materializada’ pela história.” 

 Após a incursão a Semiótica pretendo justificar a conexão entre o pensamento 

freireano e a AD. Teço esta conexão a partir de Orlandi (2007, 2009) ancorada em Pêcheux 

(1988), considerando que tanto Freire quanto Pêcheux e Orlandi são filiados críticos ao 

marxismo, ou seja, estes autores reinterpretaram o pensamento marxista e o incorporaram aos 

seus modos de pensar e construir suas teorias. Precisamente é importante aqui destacar que 

em sua teoria, Freire articula sujeito, língua e história ao defender que ler, é ler o mundo. 

 É deste ponto de vista, isto é, pela articulação entre sujeito, língua e história, que ouso 

estabelecer uma aproximação entre o pensamento marxista com o de Pêcheux e Freire: se, por 

um lado, Pêcheux em sua teoria toma o marxismo pela interpretação de Althusser, este por 

sua vez ancora-se em Gramsci, que por sua vez foi à base para Freire. Nesse sentido, diz 

Sarfati: “A originalidade de Althusser, grande leitor do teórico italiano Antonio Gramsci, 

consiste em retomar, arejando-a, a herança marxista. ” (2010, p. 112).  

 

1.4 QUARTO MARCO: AD ANCORADA NO PENSAMENTO DE ORLANDI 

  

Tal encadeamento nos leva a concepção de discurso, quarto marco deste trabalho. O 

discurso, aqui, é o lugar de aproximação com o Outro – o Outro que é diferente de nós, mas 
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nunca desigual. Ou seja, reconhecendo o Outro como sujeito de direitos, que, assim, rompe 

com a relação mando-obediência, ou melhor, aquela que na pesquisa se traduz em quem sabe 

(o pesquisador) e quem não sabe (o sujeito da pesquisa). Isto implica, necessariamente, 

enfrentar conflitos e contradições partindo do princípio de que resta a possibilidade da utopia 

– ainda que provisória – da solidariedade. O discurso reconhece a alteridade ou outridade, o 

Outro como diferente de nós, mas jamais desigual, seja de que ponto de vista for: do gênero, 

da etnia, da orientação religiosa ou sexual, da classe social ou econômica. É, enfim, o 

reconhecimento da diferença. 

Na obra de Pêcheux, Discurso: estrutura ou acontecimento, tradução de Eni Orlandi, 

em nota ao leitor, a analista de discurso enfatiza uma ideia muito significativa da AD, ideia 

tomada como ponto de ancoragem neste trabalho de pesquisa: 

 

A Análise de Discurso – quer se a considere como um dispositivo de análise 

ou como a instauração de novos gestos de leitura – se apresenta com efeito 

como uma forma de conhecimento que se faz no entremeio e que leva em 

conta o confronto, a contradição entre sua teoria e sua prática de análise. E 

isto compreendendo-se o entremeio seja no campo das disciplinas, no da 

desconstrução, ou mais precisamente no contato do histórico com o 

linguístico, que se constitui a materialidade específica do discurso. (2006, 

p.8). 

 

A materialidade dos discursos dos arte/educadores, interlocutores no processo de 

pesquisa, será o ponto sobre o qual miro o olhar de pesquisador. Para que isto ocorra 

considero o discurso na perspectiva de Orlandi, lembrando (mais uma vez) que ela é filiada à 

Pêcheux. Neste sentido, Orlandi realça que: “Pêcheux considera a linguagem como um 

sistema capaz de ambiguidades e define a discursividade como a inserção dos efeitos 

materiais da língua na história, inclusive a análise do imaginário na relação dos sujeitos com a 

linguagem”. (2005, p. 11). 

Acrescento às ideias de Orlandi e Pêcheux à concepção social e histórica apresentada 

por Zemelman (2006), por considerá-la muito aproximada da interpretação que elaboro nesta 

pesquisa. Segundo o autor (filiado ao pensamento de Boaventura Souza Santos): “A realidade 

sócio-histórica tem significados múltiplos. Não é uma realidade clara, inequívoca, com uma 

presença transparente que se poderia abordar através da construção de teorias. ” (p. 459). Daí 

a importância dada na AD para o lugar – histórico e social – do qual falamos, pensamos, 

enfim, discursamos, pois nossos discursos não escapam das teias das ideologias e do 

inconsciente.  
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A questão da intencionalidade do discurso é um problema relevante, nesta pesquisa, 

por ter como foco o universo das Artes e Culturas Visuais como discurso passível de 

interpretação. Este, discurso, possui um caráter ambíguo, permeado de brechas (entrelinhas) e 

sua materialidade apresenta-se na contemporaneidade de maneira muito diversa da tradição, 

que partia de um modelo estético e artístico baseado nos códigos masculino, europeu e/ou 

norte-americano branco. A concepção de cultura, nesta perspectiva era identificada às grandes 

obras da literatura e das outras expressões artísticas, e o direito de acesso a este universo 

restringia-se as elites que por tradição eram capazes de contemplá-la. O que tornava (quase) 

impossível a democratização desses bens.   

 Hoje, outros códigos devem ser considerados nas Artes e Culturas Visuais: das 

mulheres, de artistas de diversas etnias, de homossexuais e de pessoas com deficiência. Na 

visão de Burke, “Outrora exclusiva demais, a definição de cultura se tornou agora muito 

inclusiva”. (2008, p. 147).  Isto não significa assumir um ponto de vista politicamente correto 

e sim estabelecer uma aproximação com o que vem sendo chamada de Virada Cultural. 

Assim, ao ampliar as possibilidades de códigos históricos, sociais e culturais passa-se a 

considerar outras vozes, antes sufocadas nos porões das sociedades. Essa postura se identifica 

com a Virada Cultural, de que fala o historiador Burke (2005) ao enfatizar a aproximação da 

História com a Antropologia, criando, desse modo, as condições necessárias para o estudo da 

História Cultural e esta trouxe para a cena histórica as minorias culturais, antes apagadas em 

nome dos códigos culturais hegemônicos. Conforme Burke, referindo-se ao contexto da 

Inglaterra: “O interesse por cultura, história cultural e ‘estudos culturais’ ficou cada vez mais 

visível nas décadas de 1980 e 1990”. (2008, p. 43, grifo do autor). 

Inspirados pelos estudos culturais, educadores e arte/educadores, brasileiros, 

desenvolveram pesquisas e construíram teorias que posso chamá-las de contra-hegemônicas, 

como é o caso de Ana Mae Barbosa, que dedicou o livro Tópicos Utópicos (1988) a discussão 

do multiculturalismo ou interculturalismo. Também, no campo da Arte/Educação, Ivone 

Mendes Richter que elaborou e difundiu uma pesquisa sobre Arte/Educação na perspectiva 

intercultural e a apresentou no livro Interculturalidade e Estética do Cotidiano no Ensino das 

Artes Visuais (2003). 

Com relação à Educação posso dizer que o pensamento de Tomaz Tadeu da Silva, 

sobretudo, o livro Documentos de Identidades: uma introdução as teorias do currículo (2007) 

é de extrema importância para o educador e para o arte/educador, de um modo geral, pois o 

autor traduz a teoria dos Estudos Culturais para a realidade da Educação e da sociedade 

brasileira, que é de tradição colonizada.  
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As questões culturais, a partir da teoria dos Estudos Culturais, são relevantes para a 

AD que pretendemos, porque vivemos numa sociedade, como vimos, especialmente a partir 

de Freire e de Chaui, fortemente marcada por relações sociais e culturais assimétricas. Há, 

portanto, um fragmento do pensamento de Silva com o qual arrematamos estas ideias: 

 

[...] os Estudos Culturais concebem a cultura como campo de luta em torno 

da significação social. A cultura é um campo de produção de significados no 

qual os diferentes grupos sociais, situados em posições diferenciais de poder, 

lutam pela imposição de seus significados à sociedade mais ampla. A cultura 

é, nessa concepção, um campo contestado de significação. [...] Numa 

definição sintética, poder-se-á dizer que os Estudos Culturais estão 

preocupados com as questões que se situam na conexão entre cultura, 

significação, identidade e poder. (2007, p. 133-134) 
 

A teoria dos Estudos Culturais, nessa perspectiva, se encadeia com a AD, na medida 

em que se complementam, favorecendo a elaboração de um discurso contra-hegemônico, um 

discurso em favor das lutas que articulam significações pelo gesto de produzir sentidos. 

 

1.5 QUINTO MARCO: NOÇÃO DE RECEPÇÃO  

 

Da compreensão de inacabamento do ser humano, de incompletude do discurso e da 

compreensão de interlocução surge o quinto marco: a noção de recepção baseada, 

principalmente, no pensamento de Orlandi (2007). Para a autora o dizer é aberto, embora se 

tenha a ilusão de dizer a palavra final sobre as coisas e os fatos. Ressalta ainda, a analista de 

discurso, que o dizer não possui um começo verificável porque o sentido não se esgota. 

Assim, o nosso dizer das coisas e dos fatos é filiado ao dizer de outros, isto é, nosso dizer se 

constitui na história e nas práticas sociais. Segundo Orlandi, a incompletude do discurso e a 

interpretação “[...] não deve ser pensada em relação a algo que seria (ou não) inteiro, mas 

antes em relação a algo que não se fecha. ” (2007, p. 11).  

Neste trabalho de pesquisa a noção de recepção foge, assim, ao modelo proposto pela 

teoria da informação que afirma, conforme Charaudeau e Maingueneau “O receptor é, [...], o 

aparelho ou pessoa que recebe, registra e decodifica a mensagem que lhe é transmitida por um 

emissor”. (2008, p. 417). Este modelo afirma uma relação direta e simétrica entre emissor e 

receptor, enquanto que para a AD, esta relação é profundamente complexa porque está 

tratando de seres humanos e de suas histórias de vida (pessoais e profissionais), histórias que 

são singulares e com modos de dizê-la filiada a outros modos de pensar e agir na realidade do 

mundo, sobretudo, histórias marcadas pelo sentido de inacabamento. Ou melhor, a AD trata 
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de sujeitos interpretantes que possuem uma identidade psico/social/linguageira construída (e 

em construção) na história e nas práticas sociais.  

O sentido de recepção, então, forjado para este trabalho parte, portanto, da ideia de que 

não existe uma relação direta e simétrica entre os seres humanos e o mundo, ou seja, as 

relações das mulheres e homens com o pensamento, com as linguagens e com o mundo 

possuem também suas mediações. O que nós pensamos e falamos é sempre um ângulo de 

visão, traz a marca de nosso lugar no mundo, é histórico e social, é atravessado pelas 

ideologias e marcado pelo inconsciente, nunca é fechado porque é sempre incompleto, por ser 

aberto. É, esta, pois, a noção de recepção de que parte este trabalho. 

Sendo assim, o estudo de Orlandi sobre o silêncio é fundamental à análise discursiva 

que pretendo. Da autora colhi a seguinte ideia: 

 

[...] o silêncio é fundante (não há sentido sem silêncio) e esta incompletude é 

função do fato de que a linguagem é categorização dos sentidos do silêncio, 

modo de procurar domesticá-los. O silêncio é sentido contínuo, indistinto, 

horizonte possível da significação. A linguagem, mesmo em sua vocação à 

unicidade, à discrição, ao completo, não tem como suturar o possível, porque 

não tem como não conviver com a falta, não tem como não trabalhar (com) o 

silêncio.  (2007, p. 11-12)  
 

O conhecimento como construção social situada historicamente e que ganha sentidos 

por meio dos discursos é a concepção de análise da qual esta pesquisa parte. Com relação a 

este problema, próprio do campo ideológico, Barbosa convida ao questionamento afirmando: 

 

Hoje a necessidade de uma educação democrática está sendo reivindicada 

internacionalmente. Contudo, somente uma educação que fortalece a 

diversidade cultural pode ser entendida como democrática. Procurar 

igualdade sem considerar as diferenças é obter a uma pasteurização 

homogeneizante. Isso está acontecendo hoje na arte e na arte/educação no 

Brasil. Os códigos europeus e o código branco norte-americano são os 

únicos válidos. (1988, p. 80). 
 

1.6  SEXTO MARCO:  CIÊNCIA PÓS-MODERNA (SANTOS/BOAVENTURA) 

 

Com esta interpretação de recepção e na busca de adjetivar o gesto de pesquisar como 

experiência criadora, encontro em Santos (2006, 2010), uma concepção de ciência que 

estabeleço não apenas como o sexto marco, mas também como pressuposto e princípio de 

ciência para este trabalho. O próprio Santos, qualifica esta concepção de ciência como pós-

moderna, gestada como um paradigma emergente, esta concepção se caracteriza por colocar 
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sob suspeita a concepção de ciência moderna. Vejamos, a seguir, a crítica elaborada pelo o 

autor, 

 

Sendo um conhecimento mínimo que fecha as portas a muitos outros saberes 

sobre o mundo, o conhecimento cientifico moderno é um conhecimento 

desencantado e triste que transforma a natureza num autómato, ou, [...], num 

interlocutor terrivelmente estúpido. Este aviltamento da natureza acaba por 

aviltar o próprio cientista na medida em que reduz o suposto diálogo 

experimental ao exercício de uma prepotência sobre a natureza. O rigor 

cientifico, porque fundado no rigor matemático, é um rigor que quantifica e 

que, ao quantificar, desqualifica, um rigor que, ao objectivar os fenómenos, 

os objectualiza e os degrada, que, ao caracterizar os fenómenos, os 

caricaturiza. É, em suma e finalmente, uma forma de rigor que, ao afirmar a 

personalidade do cientista, destrói a personalidade da natureza. Nestes 

termos, o conhecimento ganha em rigor o que perde em riqueza e a 

retumbância dos êxitos da intervenção tecnológica esconde os limites da 

nossa compreensão do mundo e reprime a pergunta pelo valor humano do 

afã científico assim concebido. (2010, p. 32-33) 

 

Ao buscar a ancoragem na concepção de ciência pós-moderna, defendida por Santos, 

sinto-me na obrigação de dizer que uma pesquisa sobre a Arte a partir de seus processos de 

ensino e de seus processos de aprendizagem e que estabeleceu como corpus de análise os 

cadernos de bordo, tendo a AD como teoria e dispositivo analítico, não poderia se voltar para 

a quantificação. Isto acontecendo por algumas razões: a primeira razão compreende que a AD 

trabalha com a qualidade do discurso e esse como complexidade, a segunda razão diz respeito 

ao princípio da Dialogicidade freireano. Esse não permite reduzir a riqueza humana a um 

pretenso rigor científico e uma terceira razão, não menos relevante do que as outras se refere 

ao sétimo marco, isto é, a pesquisa qualitativa. 

Tentando explicar melhor os marcos da pesquisa, neste trabalho, devo dizer que eles 

têm a pretensão de expor os encadeamentos teóricos construídos no processo, isto é, eles 

representam o diálogo entre os fragmentos/sínteses de pensamento elaborado a partir de 

variados autores (compreendendo, aqui, o sentido de fragmento não como uma ideia 

quebrada, mas como uma ideia que embora pareça ser uma parte é, na verdade, uma síntese 

aberta e assim pode ser posta em encadeamento). Os marcos são, sobretudo, um modo de 

dizer mim, eles me constituem e me colocam numa rota de abertura dialogal com o Outro e 

com o mundo. 

Pelas razões expostas, proponho a articulação entre teoria do conhecimento e teoria do 

ser, nutrindo-me das interpretações elaboradas por Chaui (2006; 2010), sobre pensamento de 

Merleau-Ponty (2012), ou melhor, entre epistemologia e ontologia, pois em toda teoria do 

conhecimento há visões de mundo. Novamente recorro a Santos, para afirmar mais um ângulo 
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de visão de seu discurso sobre as ciências, com o qual me identifico profundamente em meu 

(assujeitado) processo dialogal entre autores para dizer de mim: 

 

Os pressupostos metafísicos, os sistemas de crenças, os juízos de valor não 

estão antes nem depois da explicação científica da natureza ou da sociedade. 

São parte integrante dessa mesma explicação. A ciência moderna não é a 

única explicação possível da realidade e não há sequer qualquer razão 

científica para considerar melhor que as explicações alternativas da 

metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia. A razão por que 

privilegiamos hoje uma forma de conhecimento assente na previsão e no 

controle dos fenômenos nada tem de científico. É um juízo de valor. A 

explicação científica dos fenômenos é a auto-justificação da ciência 

enquanto fenômeno central da nossa contemporaneidade. A ciência é, assim, 

autobiográfica. (2010, p. 52) 

 

Quando Santos (2010) defende os pressupostos metafísicos, os sistemas de crenças e 

de valores como modos de explicação tão plausíveis sobre o mundo quanto as explicações 

científicas, seja das ciências da natureza seja das ciências sociais e acrescenta as explicações 

da metafisica, das religiões, da Arte e da poesia, ele, de certa maneira, nos autoriza a 

entrecruzar –encadear – epistemologia com ontologia 

Não posso esquecer de ressaltar que esta é uma das argumentações com a qual Santos 

responde à comunidade científica as críticas ao seu livro citado anteriormente
3
. A 

argumentação do cientista social a um só tempo nos ajuda a resituar o papel da ciência na 

formação de pesquisadores como amplia a própria concepção de ciência. Penso que isto 

ocorre porque Santos resitua a relação sujeito-objeto, ao considerar outros discursos como 

explicações plausíveis sobre o mundo, desfazendo as fronteiras entre o pesquisador (como 

aquele que sabe) e o sujeito na situação de objeto da pesquisa (como aquele que não sabe).  

Com relação a esta pesquisa a visão de Santos sobre a ciência conecta-se a todos os 

outros marcos a partir do seguinte argumento: não podemos esquecer o papel das ideologias 

na difusão de uma noção de ciência que interessa aos poderes controladores da sociedade (me 

refiro à razão instrumental de que fala a Escola de Frankfurt) e não a afirmação dos valores da 

democracia (me refiro à própria concepção de ciência defendida por Santos). Para ele a 

ciência não pode perder de vista o empenho em afirmar os valores da democracia e do 

reconhecimento da diferença, assumindo-se como não neutra.  

                                                           
3
 Refiro-me a obra Um Discurso sobre as Ciências. São Paulo: Cortez, até 2010 com dezesseis edições 

publicadas. Nesta obra, Santos faz, por um lado, uma crítica ao paradigma dominante – ciência moderna – e 

propõe o paradigma emergente – ciência pós-moderna – este é mais plural por considerar as várias formas de 

explicação da realidade. Tal postura coloca sob questão a supremacia da ciência como única explicação da 

realidade. 
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Além disso, a AT como teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas 

Visuais, motivo desta pesquisa, segundo sua autora/sistematizadora Ana Mae Barbosa, nasceu 

no contexto dos trânsitos entre a concepção modernista e a pós-modernista em Arte/Educação, 

sendo mais uma das razões que justifica tomar a concepção de ciência pós-moderna de Santos 

como a mais significativa para esta pesquisa. 

 

1.7 SÉTIMO MARCO: PESQUISA QUALITATIVA 

 

O sétimo e último marco refere-se à pesquisa de cunho qualitativo. Por se tratar de 

uma pesquisa em que os discursos dos arte/educadores foram analisados levando em conta 

suas concepções de Mundo, de Cultura, de Arte, de Educação e Arte/Educação o que pode ser 

compreendido como a ressignificação da concepção de Arte como conhecimento – construído 

e em construção no contexto social e histórico pós-moderno – produzindo sentidos na e para 

a práxis arteducativa, isto é, tornando-se materialidade discursiva.  

Considerando nessa direção, sobretudo, o que dizem Melucci (2005) e Caregnato e 

Mutti (2006). Do primeiro autor tomamos a ideia da relação entre o gesto de pesquisar com a 

opacidade das relações sociais, ele diz que: “No mundo social, os objetos com os quais 

entramos em relação interagem conosco”. (2006, p. 329). Para ele toda observação é sempre 

uma intervenção. Questiono: em que isto influência a pesquisa de cunho qualitativo? O autor 

no desenvolvimento de sua argumentação observa:  

 

[...] não existe pesquisa que possa tornar inteiramente transparente a 

modificação do campo que ela produz e, de outra parte, um certo grau de 

opacidade das relações sociais é uma condição necessária para instituir a 

posição do observador. Então, o grau de transparência ou de opacidade que 

a pesquisa comporta em si torna-se também responsabilidade do 

pesquisador, uma responsabilidade tornada hoje mais clara pelo extinguir-se 

do paradigma objetivista. (MELUCCI, 2006, p. 330, grifo nosso)    

 

Tal posição dialoga com o que afirma as analistas de discurso Caregnato e Mutti 

(2006) ao enfatizarem: 

 

A AD trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto, um sentido que 

não é traduzido, mas produzido; pode-se afirmar que o corpus da AD é 

constituído pela seguinte formação: ideologia + história + linguagem. A 

ideologia é entendida como o posicionamento do sujeito quando se filia a um 

discurso, sendo o processo de constituição do imaginário que está no 

inconsciente, ou seja, o sistema de ideias que constitui a representação; a 

história representa o contexto sócio histórico e a linguagem é a materialidade 
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do texto gerando ‘pistas’ do sentido que o sujeito pretende dar. (2006, p. 

681, grifo das autoras e grifo nosso) 

 

Argumento, enfim, que esta pesquisa é de feição qualitativa por ter a AD como 

procedimento de interpretação do corpus (cadernos de bordo), ou seja, parto dos seguintes 

princípios: a AD não é uma metodologia, mas uma disciplina de interpretação, como enfatiza 

Caregnato e Mutti (2006). E ainda: todo discurso não é transparente, muito pelo contrário, 

possui opacidades, isto é, brechas, fissuras, entrelinhas e é na opacidade do discurso que 

ensaiamos a produção de sentidos.  

Segundo Melucci (2006) o paradigma da objetividade já não corresponde às teorias e 

práticas da ciência pós-moderna. Isto é, o desejo de neutralidade na relação entre o 

pesquisador e seu objeto/desafio de pesquisa não se justifica, pelo menos no campo das 

ciências sociais e humanas, como destaco anteriormente embasado no pensamento de Santos 

(2010). 

Articulo as posições destes três autores porque o gesto de interpretar do analista não é 

isento das influências do afeto, de suas crenças e valores, de suas experiências de vida, pois o 

complexo – ideologia+história+linguagem – leva-nos a seguinte compressão: a interpretação 

do analista de discurso, mesmo tendo sido fundada em teorias, não é absoluta, única e a mais 

verdadeira, ela é, apenas, uma produção de sentidos, um ângulo de visão, uma interpretação 

aberta e por isso exigente de interlocução. 

Neste trecho se faz necessário apresentar a questão geradora da pesquisa e por isso 

saiu da primeira pessoa do singular e passo a narrar na primeira pessoa do plural, pois o papel 

da orientação e da coorientação foram decisivos no processo de pesquisa. Além disso, seria 

injusto não registrar as contribuições valiosas propostas pelos integrantes da Banca de 

Qualificação. E aqui agradeço a cada uma delas (e dele) por suas grandes contribuições 

nomeando-as (o): Drª Zélia Porto, Drª Márcia Melo, Drº Everson Melquiades Araújo Silva e 

de modo muito especial a minha orientadora Drª Clarissa Martins de Araújo e minha 

coorientadora Analice Dutra Pillar. 

A nossa problematização parte do seguinte desafio: como vem se materializado no 

discurso (memória da práxis) do arte/educador pernambucano a Recepção da Abordagem 

Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais? 

Para darmos conta do questionamento acima, definimos como principal objetivo da 

pesquisa, compreender como tem se constituído na práxis arteducativa a recepção da 

Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais no âmbito da escola pública 
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estadual de Pernambuco por meio do discurso visual/verbal e/ou verbo/visual materializado 

em cadernos de bordo de três arte/educadores. 

Ao tomarmos este objetivo geral em nossa pesquisa, estabelecemos os seguintes 

objetivos específicos: Identificar na práxis arteducativa as apropriações e as reelaborações da 

Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais; analisar nos discursos dos 

arte/educadores as suas interpretações sobre a Abordagem Triangular do Ensino das Artes e 

Culturas Visuais; interpretar na materialidade discursiva a memória de tal abordagem inscrita 

nos cadernos de bordo
4
. Entendemos que isso é possível a partir da perspectiva do 

arte/educador, que ressignifica a AT como teoria de interpretação do universo das Artes e 

Culturas e Culturas Visuais em sua práxis arteducativa e produz sentidos por meio de seus 

discursos. 

Cabe, aqui, uma explicação: Pernambuco é o lugar onde a pesquisa aconteceu, assim, 

frisamos que quando nos referimos ao estado estamos contextualizando onde se deu a 

pesquisa e de maneira alguma nos referimos à abrangência. Isto é, trabalhamos com um trio 

de arte/educadores que fez o Curso de Especialização em Arte/Educação promovido pela 

Universidade Católica de Pernambuco em convênio com a Secretaria de Educação de 

Pernambuco, fato já mencionado anteriormente neste texto.   

Pensamos desse modo, que a prática educativa no campo da Arte/Educação pode ser 

interpretada como a práxis arteducativa. Este trabalho assume, como uma de suas pretensões, 

conceituar o que é práxis arteducativa, ou seja, com a expressão enfatizada pretendemos 

singularizar as interpretações das teorias nas práticas referentes ao campo do ensino e da 

aprendizagem em Artes e Culturas Visuais. É claro que tais interpretações se filam a AT 

como teoria de interpretação e não como metodologia simplesmente.  

Outra pretensão deste estudo é buscar a ressignificação da AT, como referencial 

teórico/prático materializada na práxis arteducativa como teoria aberta que produz diferentes 

sentidos para o universo das Artes e Culturas Visuais, desencadeando a Virada Arteducativa. 

 Assim, tentamos contribuir para a autonomia do arte/educador como alguém capaz de 

reinventar teorias em sua práxis, situando o campo da Arte/Educação como importante para o 

processo de leitura mais ampla de mundo. Em outras palavras: a Arte é um conhecimento 

imprescindível contra a conformação a um mundo desigual, excludente e opressivo. Pois a 

                                                           
4
 A ideia de caderno de bordo nasceu de duas materialidades discursivas: o diário de bordo etnográfico com base 

em Charaudeau e Maingueneau (2008) e Souza (1999) e do livro de artista, que é um objeto de Arte, no qual o 

artista por meio de sua inventividade narra um discurso. Neste trabalho o caderno de bordo é o lugar no qual os 

participantes da pesquisa inscreveram suas interpretações da Abordagem Triangular do Ensino das Artes e 

Culturas Visuais. Maiores detalhes encontra-se no quinto tópico. 
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concepção de Arte, que funda a AT, trabalha com o pensamento divergente, com o processo 

de democratização do universo das Artes e Culturas Visuais, contrário ao sistema da Arte que 

impõe o gesto complexo de pensar+interpretar+fazer apenas para alguns eleitos, ou seja, para 

os detentores do poder no e do campo das Artes e Culturas Visuais. 

Volto a primeira pessoa do singular com o intuito de arrematar os marcos da pesquisa 

ou o dizer de mim e dar início ao primeiro tópico. Mas antes, ressalto que é recorrente entre 

pesquisadores a queixa de ser solitária a caminhada do pesquisador, o que não corresponde a 

minha experiência. Tal caminhada possibilitou o encontro com pensares, ideias e marcas 

deixadas por outros: ela é de alguma maneira, a oportunidade de compartilhar de outros 

modos de pensar, outras interrogações, outras formas de perceber a realidade – estabelecendo 

filiações – que vêm se amalgamar às que pretensiosamente chamo de minhas, instaurando a 

produção de outros (e talvez, novos) sentidos.  

Mas, antes de abrir o primeiro tópico, convém ressaltar que a coerência entre os 

pensares dos variados autores, que encadeados constituem os marcos da pesquisa, foi uma 

construção autorizada pela teoria desenvolvida por Santos quando ele enfatiza: “A ciência 

pós-moderna não segue um estilo unidimensional, facilmente identificável; o seu estilo é uma 

configuração de estilos construída segundo o critério e a imaginação pessoal do cientista”. 

(1999, p. 49). 

Isto acontece, segundo Santos, porque o conhecimento pós-moderno é um 

conhecimento sobre as condições de possibilidades, isto é, surge da ação humana ao projetar-

se no mundo e por isso é um conhecimento imetódico, eclético, sincrético e transgressor. Para 

ele: “A transgressão metodológica repercute-se nos estilos e gêneros literários que presidem à 

escrita científica”. (1999, p. 49). 

Penso que é importante esta ressalva, como uma espécie de pedido de licença poética, 

aqui compreendida também como “licença cientifica” autorizada por Santos, porque no 

processo de encadeamento estabelecido para a pesquisa, do ponto de vista tradicional seria 

incompatível colocar em diálogo, por exemplo, o pensamento de Merleau-Ponty – 

representante da corrente fenomenológica e um inventor de uma nova ontologia, conforme 

Marilena Chaui – com o pensamento de Deleuze – considerado um pós-estruturalista, um 

ícone do pensamento pós-1968 na França, cuja noção de diferença contribuiu para pensar a 

vida e o mundo como possibilidade de criação do novo. 

Estes são, pois, os marcos da pesquisa, nas palavras de Bosi (2003) isto significa a 

apresentação de meu campo de significação, ou seja, uma maneira de dizer de mim, como diz 

Pessoa “dizer-se é sobreviver”. (1997, p, 264). 
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Na sequência apresento uma versão da história da AT no contexto dos trânsitos entre a 

concepção modernista e a concepção pós-modernista de Arte/Educação, tomando como 

instigante desafio o poema visual intitulado Pós-Tudo de autoria de Augusto de Campos e a 

interpretação de Ana Mae Barbosa sobre o mesmo.  
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Vivemos um tempo que não tem nome próprio, 

mas é designado por um prefixo acrescentado ao passado. Trata-se 

do prefixo ‘pós’ do pós-modernismo, do pós-colonialismo, do pós-

feminismo, enfim a era do pós-tudo apocalíptico de Augusto de 

Campos. Queremos explicitamente ultrapassar o passado sem 

deixá-lo de lado. 

(BARBOSA, 2009, p. XXV). 

 

 

 

2  HISTÓRIA DA ABORDAGEM TRIANGULAR  – UMA VERSÃO 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO TEÓRICO: UM MODO DE SE PÔR NO MUNDO 

 

Pensar a construção teórica marcada pelo gesto de filosofar, isto é, dizer que o 

pensamento de Ana Mae Barbosa é um modo de se pôr diante do mundo, nos levou a iniciar 

este tópico com a autora dizendo de si, e este a partir do encadeamento da história pessoal 

com a história profissional, encadeamento que segundo os estudos da AD são afetados pelas 

ideologias e pelo inconsciente, pois conforme Orlandi (2012, p. 171) “[...] todo dizer se 

produz sobre um já-dito. Todo dizer é assim já um gesto de interpretação, uma posição, entre 

outras, em relação à memória”. Partindo de tal posição apresentamos Ana Mae Barbosa por 

Ana Mae Barbosa, em dois fragmentos de textos muito significativos. O primeiro 

Utobiographic Lecture for the Arquives of Art Education of the Miami University, Oxford, 

Ohio
5
: 

 

                                                           
5
 A Palestra Autobiográfica, gravada em áudio, filmada e entregue em texto escrito para o Projeto de História do Ensino da 

Arte da Miami University, Oxford, Ohio, até a data de 2002, Ana Mae Barbosa havia sido a única estrangeira, não residente 

nos Estados Unidos, a ser convidada para proferir tal  palestra.  

(CAMPOS, 1984) 
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Os anos da ditadura, pós 64.  

Apesar de meu marido e eu nunca termos nos envolvido diretamente com a 

política, embora sendo cidadãos comprometidos politicamente, nós tínhamos 

amigos envolvidos e foi muito triste para nós ver os nossos amigos indo para 

cadeia ou terem de deixar o país.  

Por exemplo, Paulo Freire deixou a prisão para ir para o exílio no Chile. Em 

1965, decidimos aceitar trabalhar na Universidade de Brasília, uma 

novidade. Seu criador, o educador Anísio Teixeira, tinha sido aluno de John 

Dewey. Nós levamos conosco o nosso filho, um irmão e duas irmãs do meu 

marido, uma grande família para um jovem casal. Mas, apesar das 

dificuldades, fiquei fascinada em estar em um prédio de Oscar Niemeyer.  

Na Universidade de Brasília, criei uma Escolinha de Arte. Demorou oito 

meses para preparar o prédio e os professores. Foi uma experiência 

fantástica. Tudo naquela pequena escola tinha um bom design. O diretor do 

Instituto de Arte era um arquiteto "bauhausiano", Alcides da Rocha Miranda. 

Lá, eu organizei a primeira conferência sobre Arte/Educação em uma 

universidade brasileira.  

No entanto, uma semana antes da inauguração da Escolinha o Exército 

invadiu o campus da Universidade e fechou-a. Todos os 230 professores 

foram demitidos. Voltei para Recife grávida, tive a minha filha. Meus 

colegas da Escolinha (de Arte do Recife) eram muito bons, mas toda a 

atmosfera que envolvia a cidade era muito repressiva.  

Nós decidimos então nos mudar para São Paulo, uma cidade maior. Lá, o 

meu primeiro trabalho foi o de ensinar Arte em uma escola primária 

Montessori, mas logo me juntei com um grupo para criar uma Escolinha de 

Arte. (Escolinha de Arte de São Paulo) 

Era uma escola experimental. Nós pesquisávamos sobre o ensino através de 

projetos e da interdisciplinaridade entre as artes. No meu primeiro livro, 

Teoria e Prática da Educação Artística (1975), eu coloquei um capítulo 

sobre nossas pesquisas. Paulo Freire, já em Genebra, forneceu orientações e 

livros. Sua filha trabalhou comigo. A única perturbação na minha vida 

(naquele momento) foi com uma doença do meu filho que marcou 

profundamente minha alma. Estou certa de que ele não teria sobrevivido sem 

sequelas, se não tivéssemos vivido em São Paulo, o mais avançado centro 

médico. A consciência deste fato me ajudou a adaptar-me e a amar São 

Paulo.  

Desta vez, o esforço da família concentrou-se em dar condições para o meu 

marido escrever sua tese de doutorado.  

Meu primeiro encontro com a comunidade internacional de Arte/Educação 

foi em 1970, no Congresso da INSEA em Coventry, Inglaterra, organizada 

pela presidente da INSEA, Eleanor Hipwell. Eu não poderia ler o meu 

trabalho, porque o meu Inglês era terrível, como ainda é. Uma professora 

brasileira, Lea Elliot lêu para mim. Eu não tinha intercâmbio com colegas 

internacionais, mas o Congresso me estimulou muito a continuar os meus 

estudos. Estávamos mais ou menos 12 brasileiros no Congresso. Nós 

fundamos em Coventry uma filial brasileira da INSEA, a SOBREART. A 
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presidente, auto-eleita, era a esposa do governador do Rio de Janeiro 

(escolhido pela ditadura militar) que estava lá representando a Escolinha de 

Arte de Augusto Rodrigues. Ela foi presidente por 14 anos, usando a 

associação só para seus interesses [...] Em 1971, comecei procurando me 

inscrever em um programa de mestrado no Brasil. O preconceito contra a 

Arte/Educação era terrível. Uma historiadora abriu uma pequena 

possibilidade para mim. Ela iria me aceitar no Programa de Mestrado se eu 

trabalhasse sozinha, porque ela não sabia nada sobre Arte/Educação. No 

entanto o meu marido ganhou uma espécie de bolsa de pós-doutorado para ir 

para a Universidade de Yale. Tentei uma bolsa de estudos no Brasil, mas eu 

recebi uma carta do Ministério da Educação dizendo que eles não 

reconheciam Arte/Educação como um campo de pesquisa. Eu guardo essa 

carta até hoje. Em Yale fiquei feliz em ser convidada a colaborar para o 

programa de Português. Eu dei um curso sobre a cultura brasileira, e foi daí 

que obtive dinheiro suficiente para pagar as taxas na Southern Connecticut 

State College.  

No início eu tive uma experiência esquizofrênica. Em Yale os estudantes do 

ensino superior me tratavam como uma rainha. No final da aula um dos 

alunos me convidava para almoçar, eles se ofereciam para pegar livros na 

biblioteca para mim e assim por diante, enquanto que no ensino médio da 

Southern Connecticut State College (SCSC) o diretor chegou a me 

perguntar, muito educadamente: Posso perguntar-lhe quem é que vai pagar o 

seu curso?  

Respondi:  

-- Eu mesma.  

 Então ele continuou:  

-- É minha obrigação informar que provavelmente você vai perder seu 

dinheiro, porque eu sei que o nível de educação da América do Sul é muito 

baixo e os nossos padrões são muito elevados.  

-- Eu vou tentar, respondi.  

Então tive algumas dificuldades para ser aceita pelos meus colegas. Eu era 

invisível para eles. Eu não existia. Provavelmente, eles me viam mais como 

uma latino-americana que competia com eles. Eu tive dois professores 

maravilhosos na Southern Connecticut State College: George Harrington, 

que foi meu orientador e me ajudou a superar a resistência dos meus colegas 

e Robert Saunders, meu caro amigo até hoje. Eu nunca tive aulas com Robert 

Saunders, mas Harrington recomendou procura-lo para me orientar extra- 

oficialmente na minha tese sobre História da Arte Educação no Brasil: das 

origens ao modernismo.  

Anos mais tarde (1984) ele me ajudou a organizar a primeira Conferência 

sobre História da Arte/Educação aconselhando-me a convidar Arthur Efland 

e Foster Wygan. Ela antecedeu em alguns meses a 1ª Conferência de 

História da Arte Educação na Penn (Pennsylvânia) State University. Eu 

organizei mais duas nesse intervalo, uma em 1986 na Bahia e outra na 

Universidade de São Paulo em 1989.  
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No final do primeiro semestre do Programa de Mestrado, George Harrington 

me indicou para representar o SCSC, com o meu trabalho apresentado em 

sua disciplina, no Congresso Mundial do INSEA em Zagreb. Desta vez, eu 

pude ler e discutir o meu trabalho, mas eu tive pouco contato com os 

colegas. Meus filhos tiveram uma intoxicação alimentar que os levou para o 

hospital de Zagreb.  

De volta ao Brasil, publiquei minha tese e passei numa seleção para ensinar 

na Universidade de São Paulo que precisava de alguém para ensinar duas 

disciplinas em Arte/Educação no novo curso de Licenciatura em Artes 

Plásticas, criado pelo Governo Federal para preparar os arte/educadores ao 

tornar a Arte obrigatória segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 5.692/1971 da 1 ª até a 8 ª série (1971).  

Em 1977 meu marido recebeu uma bolsa da Fundação Guggenheim e 

escolheu ir para Harvard. Mesmo sem bolsa, eu iniciei os estudos para o 

doutorado na Universidade de Boston, no Programa de Educação 

Humanística (não existe mais). Eles não tinham título de Doutor em 

Arte/Educação na Universidade de Boston naquela época. Uma Fundação, 

em São Paulo (FAPESP) pagou as mensalidades. Foi uma façanha. Cursei 

todas as doze disciplinas, e apresentei a minha proposta de dissertação em 

um ano, porque meu marido poderia ficar apenas um ano longe de São 

Paulo. Na cultura brasileira naquele momento não poderíamos imaginar que 

uma mulher poderia ficar fora de casa sozinha, em benefício de sua carreira. 

Voltando para o trabalho em São Paulo eu escrevi a tese sobre a influência 

norte-americana na Arte/ Educação Brasileira: Walter Smith e John Dewey. 

Dentro de seis meses, voltei para fazer a qualificação. Corri muito porque a 

USP me prometeu criar um curso de Pós-Graduação em Arte/Educação, logo 

que eu terminasse o meu doutorado. Eu era a primeira doutora em 

Arte/Educação no Brasil e fui a única por 10 anos.  

No entanto, a criação da linha de pesquisa em Arte/Educação no Programa 

de Pós-Graduação em Artes, só foi possível em 1983 e em 1989, meus 

primeiros alunos de mestrado começaram seu doutorado. Uma das mais 

brilhantes delas, Regina Machado, é hoje responsável pela Arte/Educação na 

Pós-Graduação, Graduação e Programas de Extensão da USP. [...]  

Minha impressão sobre as universidades americanas melhorou depois da 

minha experiência na Universidade de Boston. Foi Paulo Freire que me 

aconselhou a estudar lá porque sabia de minhas preocupações políticas. Os 

professores eram politicamente informados e a preocupação social sempre 

esteve presente nas salas de aula. Fiquei intrigada: ou os Estados Unidos 

mudou muito em 5 anos, ou a Universidade de Boston foi realmente 

diferente do formalismo legalista de Yale e da competitividade do SCSC. 

Ser uma estudante estrangeira na Universidade de Boston foi um desafio, 

professores e colegas frequentemente questionavam sobre a igualdade de 

direitos, o racismo, pobreza, em ambos os países. Respeito à pluralidade, 

mesmo teórica era um imperativo. Tinha a fantasia de que o 

multiculturalismo nos EUA começou na Universidade de Boston. Pelo 

menos o meu Multiculturalismo começou lá. Eu me tornei amiga de uma 

grande professora, Nancy Smith, que me mandou fazer cursos na Escola de 

Arte de Massachusetts. Al Hurwitz, que naquela época dirigia a 

Arte/Educação na escola pública de Newton foi muito simpático. Ele me 

convidou para escrever o meu primeiro artigo para uma revista em Inglês e 
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meu primeiro capítulo de um livro em Inglês. O artigo foi publicado na 

revista Arte Educação. O capítulo "Brasil: ênfase no novo" publicada no 

livro Arte/Educação: uma perspectiva internacional. Os organizadores do 

livro, Al Hurwitz e Robert Ott tiveram alguns problemas porque o editor 

achou que meu artigo era muito político. Naquele tempo nos Estados Unidos 

as relações entre Arte/Educação e a política real não eram uma preocupação. 

Mas Robert Ott defendeu meu capítulo sob o argumento de diferenças 

internacionais. Naquele ano de meu doutorado, além de estudar muito dei 

várias palestras na Universidade de Boston, em Harvard e em outros lugares 

sobre Arte e Cultura no Brasil. Naquele tempo as pessoas nos Estados 

Unidos tinham interesse na América Latina.  

Em 1980 a ditadura estava no seu final. O governo era militar, mas não 

tínhamos mais tortura (de presos políticos). Os setores de educação eram 

politicamente desorganizados e conceitualmente me atrevi a tentar organizar 

os arte/educadores. Eu pedi para o diretor da Escola de Comunicações e 

Artes, um homem aliado à ditadura permissão e dinheiro para organizar um 

seminário sobre Arte Educação, muito modestamente designada Semana de 

Arte e Ensino. Ele concordou, pois, como ele me disse depois, pensava que a 

Arte/Educação interessava apenas a poucas pessoas. Portanto, ele achava que 

seria uma pequena reunião. Tivemos 3.000 arte/educadores de todo o país.  

Paulo Freire, que estava vindo do exílio, abriu a conferência e criamos a 

primeira Associação de Arte/Educação. Eu viajei muito por todo o país 

criando outras Associações. Nesta conferência obtive um grande apoio dos 

colegas que trabalhavam na Comunicação, especialmente os jornalistas. Eles 

sempre ajudaram mais a Arte/Educação na USP do que os artistas e 

historiadores da arte.  

Meus estudos de pós-doutoramento sobre Marion Richardson desenvolvi na 

Inglaterra em 1982. Foi a primeira vez que deixei a família e fiquei sozinha 

em Birmingham durante seis meses. Foi uma experiência difícil, mas 

reconstrutiva. Antes eu nunca tinha pensado que poderia viver sozinha. Meu 

marido e minha filha de 15 anos vieram para ficar comigo durante os últimos 

seis meses. Foi a primeira vez que meu marido me seguiu, uma situação 

muito difícil porque ele estava acostumado a ser a pessoa de peso, a pessoa 

importante. Sempre o segui. Na Inglaterra, entre meus amigos estavam 

David Thistlewood, John Swift, Rachel Mason, Sheila Paine e um grupo de 

estudantes brasileiros dos Estudos Críticos e o Multiculturalismo era muito 

vivo nesse momento.  

De volta ao Brasil, participei ativamente da redemocratização do país. Eu, 

juntamente com Claudia Toni e Gláucia Amaral dirigimos o primeiro projeto 

ou primeiro evento do primeiro governo eleito no Estado de São Paulo após 

20 anos de ditadura. Foi o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Antes 

era apenas um festival de música para alguns estudantes talentosos de 

música. Nós organizamos um Festival multicultural e multimídia, com 

oficinas e cursos para 400 professores de Arte das Escolas Públicas do 

Estado de São Paulo. Durante quinze dias os professores viveram juntos em 

dormitórios fazendo, pensando e vendo Arte. Foi uma espécie de introdução 

dos arte/educadores ás concepções de Arte/Educação Pós-Moderna. Nós 

demos muita ênfase ao contexto e à análise de obras de Arte. Tivemos dois 

críticos em residência para a compreensão das exposições, concertos, 

cinema, teatro e dança apresentados todas as noites para o público em geral, 
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mas planejados para o desenvolvimento da apreciação dos professores. Era o 

início da sistematização da Abordagem Triangular, que depois foi 

pesquisada no Museu de Arte Contemporânea da USP, quando eu era sua 

diretora.  

Este festival teve grande visibilidade na mídia. Os grandes jornais de São 

Paulo tomaram lados diferentes, um estava entusiasmado com o nosso 

trabalho e outro publicava somente severas críticas.  

Eu odiei ficar em evidencia, então eu deixei meu cargo no novo governo e 

voltei para a USP onde eu poderia trabalhar na criação de cursos de extensão 

para professores da Secretaria de Educação e um curso de especialização, 

uma espécie de curso de pós-graduação sem teses, voltado para professores 

[...]. A Universidade de São Paulo foi o centro da reconstrução da 

Arte/Educação para a Democracia.  

Em 1984 tivemos no Brasil um Congresso Mundial da INSEA organizado 

pela esposa do ex-governador do Rio durante a ditadura, por motivos 

políticos não fui convidada para colaborar. Ela inclusive proibiu que eu 

lançasse no Congresso o meu quarto livro, Arte-Educação: conflitos e 

acertos. No entanto, meus amigos e alunos organizaram uma noite de 

autógrafos fora do recinto do Congresso, em uma galeria de arte no mesmo 

prédio da Universidade que abrigou o Congresso. Foi o meu livro mais bem 

sucessivo, foi vendido naquela noite quase toda a edição... 

Nesse Congresso, fui eleita para o Conselho Mundial da INSEA, onde servi 

por seis anos antes de ser eleita presidente, graças à indicação de Elliot 

Eisner (91-93). Eu fui até o momento a única presidente de INSEA do 

terceiro mundo. Recebi um grande apoio do Canadá, França, Estados 

Unidos, mas eu tive alguns maus momentos com a oposição da Inglaterra e 

da Austrália. Eu nunca procurei uma explicação para essa oposição, 

eu trabalhei duro para duplicar o número de associados e para fazer mais 

flexíveis as regras da INSEA porque os países pobres não podem seguir as 

mesmas regras estabelecidas pelos países ricos. Graças à INSEA eu conheci 

aqueles que hoje são meus melhores amigos nos Estados Unidos: Maryl De 

Jong, Pat Stuh, Julie Lindsay, Larry Kantner, Michael Parsons, Maria 

Stokrocki. (BARBOSA, 2002, s/p) 

 

O próximo fragmento foi retirado do catálogo da exposição Alex Flemming: identidade e 

conflito, da qual Ana Mae Barbosa foi curadora. Neste a arte/educadora  se diz:  

 

Até mesmo nossa identidade pessoal é plural; pertencemos a mais de um 

grupo cultural. Por exemplo: da minha identidade faz parte, ser nordestina; 

do ponto de vista da etnia, ser reconhecida como branca (embora sem grande 

certeza nem grande entusiasmo pois acredito, como Gilberto Freyre, que 

todo brasileiro traz no corpo ou na alma a pinta do negro); do ponto de vista 

da ocupação, ser arte/educadora; do ponto de vista da sexualidade, ser 

heterossexual; do ponto de vista da renda, ser classe média. Portanto, minha 

identidade é polifônica; pertenço, ao mesmo tempo, a grupos dominantes e a 

grupos discriminados em relação ao poder, como o de mulheres, e ainda a 

grupos que não são apenas discriminados mas sofrem preconceito, como o 
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de nordestinos em São Paulo e o de arte/educadores, estigmatizados pelo 

sistema geral das artes, por artistas, críticos e historiadores. (BARBOSA, 

2004, p. 2). 

 

O dizer de si de Ana Mae Barbosa nos levou a tentar construir uma versão da história 

da AT, como teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais, pois partimos 

da compreensão que esta teoria é ao mesmo tempo a síntese e a abertura do pensamento da 

autora. 

Nosso desafio toma o contexto dos pós-tudo, de que fala o poema de Augusto de 

Campos, o que exige o gesto de filosofar sobre as tensões entre a ideologia moderna e a pós-

moderna, pois vivemos em um mundo, ainda profundamente marcado por um acontecimento 

chamado: Auschwitz, acontecimento histórico da modernidade cujas proporções marcam a 

humanidade até hoje. Nas palavras de Hottois a história moderna,  

 

[...] é uma linha interrompida: as ciências conheceram evoluções radicais (na 

física, na biologia) e se tornaram ‘tecnociências’, associando-se 

estreitamente ao capitalismo. O que aconteceu no decorrer da Segunda 

Guerra Mundial – Auschwitz – não pode ser recuperado por nenhuma razão 

[...]. Além de exceder toda história aceitável pelos seres humanos, as 

abominações nazistas aniquilaram o próprio sentido da história. (2008, p. 

585). 

 

Auschwitz é uma ferida (ainda aberta) que anunciou os primeiros rasgos do 

pensamento pós-moderno. Ao colocar sob suspeita os meta-relatos modernos surge no lugar 

desses o vazio, a falta de perspectiva, um certo niilismo
6
 toma conta da humanidade, ou seja, 

ficamos frente a frente com o ex-tudo, de que fala o poema de Augusto de Campos. É neste 

sentido que interpretamos a ideia de pós-tudo, ou melhor, como uma postura irônica do poeta 

sobre as tensões entre modernidade e pós-modernidade e esta como um tempo/lugar difícil de 

ser definido, talvez por comportar um certo sincretismo, uma ambiguidade, que pode ser 

interpretada das mais diversas maneiras, nos obrigando a conviver com a fragmentação e a 

precariedade.  

O poema de Campos apropriado por Barbosa (2009) e que referendamos como 

epígrafe, no qual ela afirma que o tempo/lugar do pós-tudo exige a ultrapassagem, ou seja, 

                                                           
6
 Para Oswaldo Giacoia Junior em Pequeno Dicionário de Filosofia Contemporânea (2010, p. 130-131)) a 

palavra Niilismo deriva “[...] do latim nihil (nada), o termo designa a postura filosófica e existencial que atribui 

especial relevância e significado a fenômenos, experiências e formas de valorização negativas, como a 

decadência, a desordem, a violência, os movimentos sociais convulsivos ou destrutivos, a descrença na 

possibilidade da verdade, o desânimo; negação do sentido e da vigência dos máximos valores de uma cultura 

(especialmente os ético-religiosos).Conceito fundamental na crítica à tradição ocidental feita por Nietzsche [...]”.  
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olharmos pelo retrovisor da história sem o ranço de julgar o que passou como menos 

elaborado, porque, neste caso, não se parte de um entendimento linear da história.  

Numa visão, talvez mais otimista possamos dizer que o pós-modernismo se opõe a 

compreensão de história linear porque faz citações do passado reinventando-o, é um 

pensamento mais eclético por não se pretender absoluto, não possui como valor maior a 

originalidade, rejeita as hierarquias e é cético com relação aos dogmas. É, de certo modo, um 

pensamento desencantado com relação à noção de progresso, por isso descrente quanto ao 

futuro. 

Por tais razões nos lançamos na aventura de produzir sentidos para a AT, como teoria 

de interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais, no contexto das tensões entre o 

modernismo e pós-modernismo, porque é por meio deste gesto, que, segundo Silva, baseado 

em Platão e Aristóteles, entendemos que o “[...] saber, é, antes de tudo, um modo de se pôr 

diante do mundo.” (2011, p. 09).  

Pensamos que a teoria nomeada como AT é uma maneira criada por Ana Mae Barbosa 

de se pôr no mundo e é desta perspectiva que nos aventuramos neste trabalho de pesquisa. O 

que de início exigiu o enfrentamento de duas questões que se complementam. A primeira vem 

da postura dialógica de sua autora, e a segunda compreende o pensamento da autora como 

sistema filosófico e teórico. A complementação entre ambas requer, por sua vez, conceber o 

que é Diálogo em sentido filosófico. Tal constatação nos remete a tradição filosófica 

ocidental, isto é, ao pensamento antigo, para o qual o diálogo não é, 

 

[...] somente uma das formas pelas quais se pode exprimir o discurso 

filosófico, mas a sua forma típica e privilegiada, isso porque não se trata de 

discurso feito pelo filósofo para si mesmo, que o isole em si mesmo, mas 

uma conversa, uma discussão, um perguntar e responder entre pessoas 

unidas pelo interesse comum da busca [...] Além disso, o princípio do 

Diálogo implica a tolerância filosófica [...] , em sentido positivo e ativo, ou 

seja, não como resignação pela existência de outros pontos de vista, mas 

como reconhecimento de sua legitimidade e com boa vontade de entendê-los 

em suas razões. (ABBAGNANO, 2007, p. 321-3220) 

 

É, pois, pelo gesto de dialogar que Ana Mae Barbosa estabelece laços com o conjunto 

amplo de arte/educadores e isto não significa, em absoluto, a exclusão de argumentos 

conflitantes. Pelo contrário, o conflito nutre a busca de saberes, neste caso específico dos 

saberes arteducativos. E aqui surge mais um aspecto da história pessoal de Ana Mae Barbosa 

que é bastante significativo para sua história profissional, ou seja, se interconectam história 

pessoal com história profissional e exatamente por isso reflete-se na história da AT.  
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Acontecimento que se refere às filiações do pensamento de nossa personagem em 

destaque, ou seja, Ana Mae Barbosa não esconde o fato de possuir pais intelectuais: Noemia 

de Araújo Varela e Paulo Reglus Neves Freire. Basta uma leitura atenta do seu Memorial, 

escrito para o Exame de Livre-docência da ECA/USP, para percebermos a importância que a 

arte/educadora atribui a seus pais intelectuais (no trecho a seguir sou obrigado pelas 

circunstâncias históricas a narrar na primeira pessoa do singular). 

O memorial intitulado – Narrativa Circunstanciada – nunca foi publicado na íntegra, 

talvez para não expor suas relações intelectuais e afetivas com Paulo Freire e Noemia Varela. 

Mas a verdade é que este texto me foi presenteado por Noemia Varela, quando pesquisava as 

memórias do Movimento Escolinhas de Arte, pesquisa de Mestrado na ECA/USP, que já 

comentei mais detalhadamente no primeiro tópico desta narração. Pesquisa que tinha como 

foco os testemunhos da própria Noemia Varela – representando os ideais modernistas em 

Arte/Educação – e o de Ana Mae Barbosa – representando os ideais pós-modernistas em 

Arte/Educação. Não posso deixar de dizer que foi tão importante e significativo o acesso ao 

citado documento que o inseri no texto Movimento Escolinhas de Arte: em Cena Memórias de 

Noemia Varela e Ana Mae Barbosa, publicado por Barbosa na obra Ensino da Arte: memória 

e história (2008) pela editora Perspectiva, como uma organização que reúne várias pesquisas 

sobre História da Arte/Educação no Brasil. Colocamos a seguir, dois trechos do referido 

documento que são reveladores das filiações de Ana Mae Barbosa.  

O primeiro trecho diz respeito ao seu encontro com Paulo Freire e o segundo ao seu 

encontro com Noemia Varela. O contexto dos encontros foi o concurso público para o cargo 

de professora do primário da rede estadual de Pernambuco e visando à preparação Ana Mae 

Barbosa buscou um curso no Instituto Capibaribe (como este trecho do documento foi 

publicado no texto a que me referi, usarei a referência do mesmo). 

 

No Instituto Capibaribe, escola de vanguarda na época, funcionava um 

destes cursos dirigido por Raquel de Crasto e Paulo Freire. A primeira aula 

foi dada por Paulo Freire que simplesmente pediu que escrevêssemos um 

texto, explicando por que queríamos ser professoras. Paulo Freire me 

chamou então para uma conversa individual e me convenceu de que a 

educação não era o que tinha tido; era outra coisa que procuraríamos 

descobrir [...]. Descobri, sim, que educação é uma constante descoberta de 

si, dos outros e do mundo. (2008, p. 225) 
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Sobre o encontro com Noemia Varela ela afirma:  

 

O encontro com Noemia Varela, naquele mesmo curso foi, especialmente, 

importante para me levar a um indissolúvel engajamento com educação. A 

ela coube dar aulas de arte-educação e me fazer descobrir as artes visuais. 

Até então, meu mundo sensível era alimentado pela literatura. Noemia me 

conduziu para a experiência estética através do visual.  (2008, p. 225) 
 

Consideramos que esse encontro marcou profundamente a vida pessoal e profissional 

de nossa personagem e no prefácio/carta do livro Educador de autoria de Madalena Freire, em 

tom de interações históricas Barbosa afirma:  

 

Fui aluna de Paulo Freire, você, filha dele, minha aluna, que por sua vez foi 

professora de minha filha Ana Amália, que ensinou a sua filha Carolina. Foi 

um feliz entrecruzamento de relações pedagógicas, apesar de termos vivido 

uma diáspora política, exílios internacionais, como o de sua família e 

internos como o de minha família. (2008, p. 10). 

 

Outra conexão histórica que é marcante na relação entre Ana Mae Barbosa e Paulo 

Freire se deve a um presente que ela recebeu do educador: trata-se do livro Meu Credo 

Pedagógico do filósofo norte-americano John Dewey. 

A história desse presente aponta para um importante vínculo entre Anísio Teixeira e 

Paulo Freire, pois é de domínio público o fato de Freire se dizer discípulo de Teixeira e assim 

não podemos deixar de registrar: Teixeira foi orientando de John Dewey, tendo sido um 

grande disseminador das ideias de deweyanas no Brasil, especialmente no momento do 

Movimento Escola Nova. O que nos leva a pensar, por sua vez, que Ana Mae Barbosa ao 

assumir sua filiação intelectual com pensamento de Paulo Freire, herdou dele o desejo de 

compreender mais profundamente o conceito de arte como experiência, elaborado por Dewey 

em 1934.  

Não é por acaso, assim, que tenha pesquisado em seu doutorado a influência do 

pensamento deweyano no ensino de Arte brasileiro. Sobre o conceito criado por Dewey, 

Barbosa na introdução da obra Arte/Educação Contemporânea: consonâncias internacionais, 

afirma que o conceito de Arte como experiência, 

 

[...] circulou entre pragmatistas e fenomenologistas com sucesso, mas não 

teve larga aceitação entre artistas e críticos de arte durante o alto 

modernismo. O pós-modernismo retoma o conceito embebendo-o em um 

contextualismo esclarecedor, que amplia a noção de experiência e lhe dá 

densidade cultural. (2005, p. 11).      
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Assim, a profunda influência de seu pai intelectual evidencia-se no conjunto 

sistemático de seu pensamento, no entanto, do nosso ponto de vista, consideramos que de 

Paulo Freire, Ana Mae Barbosa apreendeu, além da dialogicidade, o sentido de educação 

como prática de liberdade, o que implica reconhecer a identidade cultural do Outro, 

respeitando-a e valorizando-a. Isso, muito provavelmente, também influenciada pelo conceito 

deweyano de arte como experiência, explicitado na citação anterior. 

No texto em destaque, Barbosa estabelece uma relação entre o pensamento de Elliot 

Eisner – o grande pesquisador e teórico do currículo em Artes Visuais, norte-americano – com 

o de Dewey e Freire enfatizando:  

 

Suas conceituações de arte e de educação o aproximam de John Dewey e de 

Paulo Freire. Conceitua educação como um processo de aprender como 

inventar a nós mesmos. Paulo Freire, menos confiante em nossas invenções 

pessoais, ensinou que educação é um processo de ver a nós mesmos e ao 

mundo a volta de nós. Enquanto Eisner enfatiza a imaginação, Paulo Freire 

valoriza-a, mas sugere diálogos com a consciência social. (2005, p. 12). 

 

   Há, neste texto de Ana Mae Barbosa, um aspecto extremamente relevante de sua 

postura filosófica que se traduz em sua postura teórica: não se desvincula o conceitual do 

político, em outras palavras, não é possível desarticular o poético do político, especialmente 

com relação às questões multiculturais críticas de resistência e esta posição se nutre de seus 

encontros intelectuais com esses pensadores.  Nas palavras de Barbosa: 

 

Foi o multiculturalismo com base na diferença de classes sociais que 

primeiro eclodiu no Brasil. O revigoramento das ideias de Paulo Freire, que 

voltou ao Brasil em 1980 com uma recepção popular nunca vista para um 

educador, assim como o início do pós-modernismo em Arte/Educação, no 

Festival de Inverno de Campos de Jordão, em 1983, consolidaram o valor do 

reconhecimento das diferenças que, depois, orientariam a política 

multiculturalista do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo de 1987 a 

1993, [...], bastante ampla, incluindo a cultura visual do povo, como os 

lateiros, os carnavalescos, os pintores de placas de bar etc. (2005, p. 15). 

 

 Além disso, apreendeu também com Paulo Freire a importância da hermenêutica para 

a elaboração de suas leituras de mundo. Nunca trabalhando o epistemológico desvinculado do 

ontológico, pois sua teoria é situada histórica e socialmente. 

De Noemia Varela, ela apreendeu o sentido do pensamento divergente, ou seja, a 

manter uma postura de diálogo mesmo de pontos de vista ideologicamente diferentes. A amar 

o universo das Artes Visuais sem estabelecer distâncias entre a cultura erudita e a popular. 
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Talvez a maior e mais digna aprendizagem na relação com os pensares e fazeres de Noemia 

Varela seja o gesto de olhar o Outro pelo ângulo de suas potencialidades – existenciais, 

sociais, históricas, isto é, o Outro como ser inacabado, mas não desigual quanto ao direito de 

aprender e por meio das aprendizagens atuar no mundo. 

 De ambos – refiro-me a seus pais intelectuais – a sensatez de que o processo 

educativo é, sobretudo, um processo de criação e recriação, jamais neutro, jamais autoritário, 

jamais dogmático, por ser sempre um processo em aberto e inacabado no sentido freireano. 

Para os estudiosos do pensamento de Freire, Sérgio e Luís Carlos Trombeta (2010, p. 221): 

“Nenhum humano é jamais tudo o que pode ser. Há sempre mais a saber, a amar, a fazer. O 

humano jamais acaba de tornar-se humano”. A compreensão do ser humano como ser 

inacabado, porque aberto sempre a aprender e apreender é um princípio incontestável que 

rege o pensamento de Ana Mae Barbosa e toca todos aqueles que com ela têm a oportunidade 

de conviver.    

 Ao tentarmos interpretar fatos da vida pessoal/profissional de Ana Mae Barbosa, 

nosso intuito é relacionar sua história de vida com sua produção teórica, porque 

compreendemos seu pensamento como um sistema em sentido filosófico por seu caráter 

sofisticado de elaboração e esta envolve variados conhecimentos e esses articulados 

possibilitam o acesso crítico ao universo das Artes e Culturas Visuais, ou como já afirmamos 

anteriormente filiado ao pensamento de Silva, sua teoria é “um modo de se pôr diante do 

mundo”. (2011, p. 09). 

A arte/educadora desde o início de sua carreira vem pesquisando e criando teoria sobre 

a História da Arte/Educação no Brasil, estabelecendo relações com outros temas emergentes 

tais como: as relações multiculturais e interculturais, a interdisciplinaridade, a Arte/Educação 

em museus e espaços culturais, Arte e tecnologias, modernismo e pós-modernismo no ensino 

e na aprendizagem da Arte, dentre outros temas.  

Para os filósofos Marcondes e Franco “A ideia de sistema pressupõe que há uma 

relação entre as várias partes de um todo que, embora diferentes, se complementam e se 

integram, remetendo umas às outras”. (2011, p.71): Ao estudarmos a produção teórica de Ana 

Mae Barbosa observamos que a partir de seu tema predileto – história da Arte/Educação – a 

autora estabelece conexões dialógicas desse com outros temas, sem perder de vista seu foco e 

sempre em uma perspectiva filosófica. 

O sentido de sistema está fortemente relacionado à AT, que é ao mesmo tempo a 

síntese e a abertura do pensamento de Ana Mae Barbosa. Síntese pela simplicidade aparente 

da articulação (ou encadeamento) entre as ações que a constituem, isto é, o Ler, o 
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Contextualizar e o Fazer. Interpretamos tal articulação da seguinte maneira: todo texto visual 

assim como todo texto verbal possuem contextos, esses textos não são transparentes com 

mensagens explícitas e fechadas que mobilizam no leitor apenas o gesto de decodificar. Mais 

que isso, eles exigem a produção de sentidos.  

Constitui-se nesse cenário, não apenas a compreensão do pensamento de Ana Mae 

Barbosa como filosofia da Arte/Educação – pois é sempre vivo e pulsante, aberto e por isso 

não dogmático, focado nos processos de ensino e de aprendizagem do universo das Artes e 

Culturas Visuais – mas também como teoria de interpretação desse universo. Podemos até 

dizer que seu pensamento teórico é de cunho filosófico, acima de tudo porque é um 

pensamento que tem fluxo e por isso avesso a fechar-se em si.  

Consideramos, nesse sentido, que a AT é uma teoria de interpretação porque esta se 

constitui a partir de conceitos e proposições, gerada na compreensão de Arte/Educação como 

epistemologia, por estudar as diversas maneiras de como se ensina e se aprende Arte.  

Acrescentamos, a partir dos estudos de Chaui (2010) sobre Merleau-Ponty, que 

Arte/Educação é epistemologia (teoria do conhecimento) encadeada com ontologia (teoria do 

ser), por refletir as visões de mundo de sua autora/sistematizadora. Melhor dizendo: tendo 

como ângulo privilegiado o universo das Artes e Culturas Visuais, ou como a própria Barbosa 

diz: “A Abordagem Triangular corresponde aos modos como se aprende, não é um modelo 

para o que se aprende”, (2009, p. XXVII), assim, colocando em xeque a interpretação da AT 

como metodologia, parecendo querer enfatizar o encadeamento entre imaginação e cognição, 

necessário ao processo de produção de sentidos da imagem.  

Portanto, é com esta concepção que defendemos, nesta pesquisa, a AT como teoria, 

enfatizando uma de suas características de tendência pós-moderna, isto é, não se pretender 

absoluta e fechada em relação à leitura da imagem como produção de sentidos, pois esta 

requer o gesto de interpretar e este, por sua vez, uma certa autonomia do leitor. Podemos 

considerar que a imagem por ser simbólica não é um discurso transparente, óbvio, em que o 

leitor é capaz de atribuir sentidos mais amplos num primeiro olhar, ao contrário, a produção 

de sentidos exige a articulação/encadeamento entre a imaginação e a cognição. Sobre tal 

encadeamento, Efland nos alerta:  

 

A razão pela qual as hipóteses do cientista ou a imaginação do artista podem 

ser intuitivas é que alcançam um mundo não dividido, o mundo que o físico 

David Bohn chama de ‘a ordem implícita’, um mundo distante do dualismo 

que separam o corpo da mente, o pensamento do sentimento ou os 

indivíduos do seu mundo social. A construção de mundos requer acesso a 

tais recursos como representados e expandidos simbolicamente no 
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pensamento, sentimento e ações desejadas. Tal construção é, numa análise 

final, uma ‘conquista da imaginação’. (2005, p. 344, grifo do autor)   

 

Entendemos, assim, que o gesto de ler uma imagem é um fazer e exige a 

contextualização na busca da produção de sentidos. A AT por ser um sistema, não estabelece 

hierarquias entre suas ações, como passos a serem seguidos sequencialmente, ela se compõe 

como sistema complexo e por isso pode ser compreendida como teoria. Embora haja quem a 

interprete como metodologia e, por isso, fragmenta em partes ou transforma em passos o 

processo de leitura. Pensamos que assim acontece porque a AT é uma teoria aberta por seu 

caráter dialógico, isto é, cada arte/educador tem autonomia de reinventá-la a seu modo. Com 

relação à contextualização, Barbosa é categórica ao dizer que, “Quando falo de 

contextualização não me refiro à mania vulgar de falar da vida do artista. Esta interessa 

apenas quando interfere na obra”. (2009, p. XXXIII). 

Sendo, pois, a AT um sistema aberto, que se materializa na práxis arteducativa, como 

teoria de interpretação das Artes e Culturas Visuais no campo da Arte/Educação nacional, 

somos levados a enfatizar que sua sistematizadora desde a primeira edição da obra A Imagem 

no Ensino da Arte: anos 1980  e novos tempos, no início dos anos noventa, vem afirmando 

que: “Arte/Educação é epistemologia da arte e, portanto, é a investigação dos modos como se 

aprende arte na escola [...], na universidade e na intimidade dos ateliers”. (BARBOSA, 2009, 

p. 8).  

Entretanto, pensamos que na contemporaneidade a teoria do conhecimento – 

epistemologia – não se separa da teoria do ser – ontologia – e, portanto, a relação entre as 

duas teorias é aqui ancorada em uma interpretação da filósofa Chaui (2010) sobre o 

pensamento de Merleau-Ponty. Mas avisamos que não assumimos uma postura 

fenomenológica em nossa interpretação da AT, o que tentamos fazer foi nos apropriarmos das 

contribuições do pensamento de Merleau-Ponty por meio das interpretações de Chaui, quanto 

à articulação entre teoria do conhecimento com teoria do ser, para defender o gesto de 

pesquisar como experiência criadora.  

Neste sentido, Chaui enfatiza que a tradição filosófica moderna, que surge com a obra 

de Descartes, isto é, com a filosofia da consciência ou filosofia reflexiva funda a cisão entre o 

sujeito e o objeto promovendo a separação e a oposição entre o corpo e a alma, a matéria e o 

espírito, o mundo e a consciência, os fatos e as ideias, o sensível e o inteligível. Conforme 

Chaui (2010, p. 267, grifo da autora), tais separações partem de uma concepção do 

pensamento, “[...] como ato de sobrevoo e os seres como objetos completamente 
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determinados pelas operações do entendimento”. Deste modo a filosofia, é fundada no para-

si, ou seja, na subjetividade pura, enquanto a ciência é fundada na objetividade pura.   

Chaui, no mesmo texto, ressalta que a crítica de Merleau-Ponty a esta concepção nos 

obriga a abandonar a cisão entre o sujeito e o objeto, entre a consciência e o corpo, e a 

compreender que: “[...] a filosofia e a ciência não são a fonte do sentido, pois não há um 

ponto de partida absoluto do pensamento, mas um solo originário e uma inerência ao mundo 

que precisamos interrogar”. (2010, p. 268). 

Aprendemos, assim, com Chaui e Merleau-Ponty que epistemologia não pode ser 

pensada sem o encadeamento com a ontologia e incorporamos tal aprendizagem aos estudos 

sobre a AT, sua história e seus sentidos. Adiantamos para o leitor que o tópico que trata da 

metodologia, compreendendo o gesto de pesquisar como experiência criadora, nasceu do 

estudo de Chaui sobre Merleau-Ponty (tema que tentaremos aprofundar no quinto tópico). 

Faz-se necessária outra entrada na filosofia para colocar em destaque a figura do 

filósofo como político, figura que na contemporaneidade pode ser definida como o pensador 

que se compromete com seu campo de saber e deseja, profundamente, que outros tenham 

acesso a esses saberes pelo processo de ensino e pelo processo de aprendizagem.  

Ana Mae Barbosa, desde o início de sua atuação profissional, integrou-se ao 

Movimento de Arte/Educação, tendo sido uma das pioneiras, e por dez anos, a única 

arte/educadora com curso de Mestrado e Doutorado no Brasil. Foi Presidente da International 

Society of Education through Art (1990-1993), uma das grandes incentivadoras e criadoras 

das Associações de Arte/Educadores e da Federação de Arte/Educadores do Brasil em 1987, 

ao lado de arte/educadoras que sabiam, e sabem, da importância da luta, em nosso país, 

muitas vezes agindo nos bastidores da criação, mas sempre de maneira muito vigorosa e 

sempre desejosa de democratizar as Artes Visuais e possibilitar a leitura crítica da Cultura 

Visual. Talvez fosse mais apropriado dizermos Culturas Visuais, pois não podemos deixar de 

enfatizar que a partir dos Estudos Culturais não pensamos em cultura no singular, mas no 

plural; tal compreensão vem da relação dos Estudos Culturais com a Antropologia. 

De sua trajetória destacamos ainda a atuação como Diretora do Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP, doravante) na gestão entre os 

anos de 1987 a 1993, local em que desafiou o mundo elitista dos museus na busca da 

mediação entre a Arte e o público, visando especialmente os estudantes e arte/educadores da 

Escola Pública Municipal de São Paulo, naquele momento tendo como Secretário de 

Educação o filósofo/educador Paulo Freire. Foi também no MAC/USP que iniciou toda a 

experimentação e sistematização da AT. 
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Em sua incansável luta, pela democratização das Artes Visuais e pelo acesso critico às 

Culturas Visuais, tem viajado pelas grandes capitais brasileiras e o exterior (porque é 

reconhecida como uma das mais atuantes arte/educadoras do mundo), sem menosprezar as 

cidades mais distantes do interior de nosso país continental, militando pelo acesso de todos ao 

universo da Arte.  

 É, portanto, neste sentido que percebemos o pensamento de Ana Mae Barbosa como 

sistema filosófico, com caráter político, como filosofia e teoria da Arte/Educação 

comprometida, no sentido de uma política de democratização das Artes Visuais, claramente 

em oposição ao sistema hegemônico desta linguagem artística. Ana Mae Barbosa, assim, ao 

sistematizar a AT como teoria de interpretação, advoga o acesso a este universo por meio do 

processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, de uma práxis arteducativa que, por sua vez, 

nos faz pensar ao problematizar a mediação entre a Arte e o estudante/leitor.  

 A esta compreensão do filósofo e do teórico como político, que casa em sua práxis o 

conceitual com o político, acrescentamos o modo de conceber a filosofia como atitude crítica 

e questionadora. Ainda de acordo com Marcondes e Franco: 

 

Essa concepção atribui à filosofia o papel de colocar em xeque nossas 

opiniões e crenças habituais, perguntar sobre seu sentido e seu fundamento, 

problematizar o senso comum, buscar alternativas, não aceitar a primeira 

resposta dada, a solução aparentemente mais fácil e óbvia. (2011, p. 68). 

 

 Neste ponto, o pensamento de Ana Mae Barbosa se conecta ao de Paulo Freire, pois a 

arte/educadora tem afirmado que ler uma imagem, seja ela obra de arte ou aquela presente nas 

culturas visuais, exige o gesto de problematizar e por isso não devemos nos contentar com 

óbvio, mas trabalhar procurando produzir sentidos para os discursos imagéticos, buscando na 

Contextualização o ponto de equilíbrio entre a Leitura e o Fazer Artístico. Ou melhor, 

compreendendo a AT como teoria de interpretação – como dispositivo teórico que provoca 

pensar os discursos visuais e a produção de sentidos para os mesmos – passamos, deste modo, 

a compreendê-la também como um sistema complexo, pois a AT se constitui na interação 

entre suas ações. Sistema que segundo Rizzi, ancorada no pensamento de Morin, exige lidar 

com o conceito de transdisciplinaridade. Para a autora: 

 

A maneira disciplinarizada de conceber o ensino é fragmentada, resulta em 

prejuízo qualitativo e quantitativo. Impede a visão do todo e não favorece a 

intercomunicação entre as várias áreas do conhecimento. É oposta aos 

princípios da Abordagem Triangular que permite operar 

transdisciplinarmente. (2008, p. 344).  
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Para Rizzi (2008) o conceito de interdisciplinaridade no pensamento de Morin impõe a 

colaboração e a comunicação dialogal entre as disciplinas respeitando e valorizando as 

especificidades de cada uma delas. Enquanto que na transdisciplinaridade há um intercâmbio 

e uma articulação entre as disciplinas, desfazendo fronteiras para não conceber o 

conhecimento como um saber fragmentado e isolado. Isto é entender o conceito de 

transdisciplinaridade nutrido pela ideia de complexus, o que significa na teoria de Morin 

(2000) aquilo que foi tecido junto. Por isso, diz Morin: “[...] a complexidade é a união entre a 

unidade e a multiplicidade”. (2000, p. 38). 

A interpretação de Rizzi (2008) se não é a primeira a realçar a AT como sistema 

complexo e, portanto, como teoria aberta, é uma das mais significativas, porque é fruto de 

uma pesquisa orientada por Ana Mae Barbosa e ela no texto Arte-educação pós-colonialista 

no Brasil: aprendizagem triangular (1998), texto que pode ser considerado a primeira revisão 

da AT, já colocava a proposta triangular (termo usado na época) como um sistema. Fato que 

nos leva a dizer que como sistema a AT se torna complexa, mobilizando no arte/educador o 

trabalho de recriação interpretativa desta teoria.  

Embora o trabalho de Christina Rizzi tenha sido pouco citado neste texto, esse foi 

fundamental ao longo do processo desta pesquisa. Devemos também acrescentar que Rizzi 

elaborou, com base na teoria da complexidade de Morin uma das mais significativas 

metáforas visuais da AT, utilizando-se de efeitos de animação para representá-la em sua 

complexidade.  

Podemos dizer, com base no fato acima citado, que ao comprometer-se com o gesto 

filosófico de dialogar com o coletivo heterogêneo de arte/educadores, o pensamento de Ana 

Mae Barbosa ganha movimento, pois sua autocrítica aguçada possibilita reinventar 

constantemente seus posicionamentos teóricos e esses claramente em diálogo com os seus 

intérpretes, isto é, os arte/educadores filiados as suas ideias (ou não) como tradutores e 

críticos das mesmas em sua práxis arteducativa. 

Em comprovação a tal posicionamento citamos um fragmento da apresentação da 

sétima edição (revisada) do livro anteriormente citado A Imagem no ensino da Arte: anos 

1980 e novos tempos, na qual o arte/educador espanhol Imanol Aguirre Arriaga enfatiza:  

 

Seu pensamento está recheado com uma boa dose de compromisso com as 

classes sociais mais desfavorecidas e com uma clara confiança em que as 

artes e o estudo das artes, se valem à pena por algo, é porque dão 

oportunidade de dotar de voz própria aqueles que menos têm e aqueles a 

quem não se permite participar dos códigos hegemônicos. (2009, p. XII-

XIII). 
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Entendemos que a postura de Ana Mae Barbosa, como enfatiza Aguirre, 

articula/encadeia o político com o conceitual em favor da democratização da Arte, por meio 

de seu ensino e de sua história, ganhando intérpretes comprometidos com este propósito, 

porque sua teoria é flexível e viva – tem plasticidade – é aberta à interlocução, pois considera 

os saberes construídos por outros arte/educadores, sendo a cada nova publicação seus leitores 

surpreendidos com novas interpretações e reelaborações. Por todas essas razões afirmamos 

que Ana Mae Barbosa é uma autora contrária à cristalização do pensamento e por isso nossa 

filósofa e teórica da Arte/Educação. Outro exemplo do sentido dialógico do pensamento da 

autora é expresso em muitos dos seus livros organizados com textos de arte/educadores 

brasileiros e estrangeiros, filiados ou não a seu pensamento. Pois ela não teme a crítica, com 

um gesto sempre filosófico enfrenta seus opositores e até publica-os. 

Possuindo caráter democratizante por propiciar autonomia para quem a reinventa, isto 

é, Ana Mae Barbosa incorpora a práxis arteducativa construída por outros arte/educadores às 

suas reelaborações teóricas. Ao apresentar, no livro já mencionado acima, uma breve revisão 

da AT, ela conclui seu texto com as seguintes palavras: “Mais uma vez eu revejo minhas 

ideias com a colaboração das ideias dos outros. A autorrevisão é o maior exercício de 

liberdade a que o ser humano pode almejar”. (BARBOSA, 2009, p. XXXIV). 

Suas posições teóricas e filosóficas, ao encadearem o político com o conceitual, não 

desprezam o que é elaborado pelo senso comum presente na práxis dos arte/educadores e ao 

incorporá-lo identifica-se com o salto dado pela ciência pós-moderna. Como ressalta Santos, 

 

Na ciência moderna a ruptura epistemológica simboliza o salto qualitativo 

do conhecimento do senso comum para o conhecimento científico; na 

ciência pós-moderna o salto mais importante é o que é dado do 

conhecimento científico para o conhecimento do senso comum. (2009, p. 90-

91). 

 

Sendo as Artes Visuais uma das (complexas) linguagens para dizer dos seres humanos 

no mundo (basta lembrar das inscrições rupestres) e foco do pensamento de Ana Mae 

Barbosa, faz-se necessário, ainda, uma reflexão sobre alguns aspectos da obra de Santos em 

destaque. Em sua argumentação, o cientista social português, afirma sobre o paradigma pós-

moderno algo a ser considerado pelos pesquisadores, especialmente no atual momento 

histórico, marcado pela tensão entre modernismo e pós-modernismo: 

 

A criação científica no paradigma emergente assume-se como próxima da 

criação literária ou artística, porque à semelhança destas pretende que a 
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dimensão activa da transformação do real (o escultor a trabalhar na pedra) 

seja subordinada à contemplação do resultado (a obra de arte). (SANTOS, 

2009, p. 86). 

 

Desse modo, uma versão da história da AT, impõe uma reflexão sobre o estado de 

tensão entre o modernismo e o pós-modernismo, especialmente porque, segundo sua autora 

(BARBOSA, 2008, p. 13), esta abordagem foi “[...] sistematizada a partir das condições 

estéticas e culturais da pós-modernidade”. O que significa que esta teoria, aberta e exatamente 

por ser aberta, impõe reelaborar, deglutir, desconstruir, enfim, exige o gesto de 

reorganizar/rearranjar inventivamente. 

 

2.2 TENSÕES ENTRE MODERNISMO E PÓS-MODERNISMO 

 

A primeira dessas tensões diz respeito à polêmica sobre a superação ou continuidade 

da modernidade e, por consequência, aos contornos entre o modernismo e o pós-modernismo, 

indicando uma polaridade, conforme a caracterizam Abbagnano e Hottois, em obras diferes. 

Diz o primeiro autor:  

 

[...] na base de toda filosofia pós-moderna há uma interpretação específica 

da modernidade, em torno da qual concordam, pelo menos em linha geral, os 

seus principais teóricos. Esquematicamente, segundo os pós-modernos, a 

modernidade seria qualificada: a) pela tendência a crer em visões globais de 

mundo, capazes de fornecer ‘legitimações’ filosóficas ao conhecimento e à 

ação; b) pela propensão a falar em termos de ‘novidade’ e ‘superação’; c) 

pela aptidão para conceber a história como um percurso ‘progressivo’ de que 

os intelectuais conhecem os fins (liberdade, igualdade, bem-estar etc.); d) 

pela tendência a subordinar a multidão heterogênea dos acontecimentos e 

dos saberes a totalidades de sentido previamente construídas. 

(ABBAGNANO, 2007, p. 910). 

 

 

Diz o segundo autor:  

 

O pós-modernismo requer, de início, uma definição em oposição à época e 

ao mito da modernidade (cristalizado nos séculos XVII e XVIII), que se 

caracterizam: pelo universalismo racionalista; pela fé na ciência e na técnica; 

pela dominação-exploração da natureza pela humanidade; pela fé no fato de 

a humanidade se encarregar de si mesma: humanismo progressista; pelo 

desprezo do passado ou por sua integração ao modo de etapas históricas 

prévias que preparam ou anunciam a modernidade (os ‘grandes relatos’); 

pelo utopismo. (HOTTOIS, 2002, p. 579). 
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Esse otimismo racionalista que caracterizou a modernidade tem seus primeiros críticos 

em Marx e Freud. Neste sentido,  

 

[...] Freud escreveu que, no transcorrer da modernidade, os humanos foram 

feridos três vezes e que as feridas atingiram o nosso narcisismo, isto é, a bela 

imagem que possuímos de nós mesmos como seres conscientes/racionais e 

com a qual, durante séculos, estivemos encantados. (CHAUI, 2010, p. 209). 

 

A filósofa Chaui questiona: que feridas são essas? E responde: a primeira grande 

ferida a atingir e abalar as certezas vem de Copérnico, quando ele prova que a Terra não é o 

centro do universo; a segunda vem de Darwin, ao provar que os seres humanos descendem 

dos primatas, refutando a ideia de que os homens são seres criados por Deus para habitar e 

dominar o mundo natural; a terceira foi a descoberta do próprio Freud com a análise da vida 

psíquica (a psicanálise), isto é, ao advertir que a consciência é a menor parte da vida psíquica. 

 Com base em Althusser e partindo de uma postura crítica semelhante à de Chaui, 

D’Angelo ressalta que:  

 

[...] no século XIX duas ou três crianças não eram esperadas: Marx, 

Nietzsche e Freud. Filhos ‘naturais’, representando, portanto, a transgressão 

aos costumes, à moral e ao direito, pagaram um preço alto – perseguições, 

miséria, solidão – para afirmar suas ideias e abrir novos caminhos para o 

conhecimento e a história da humanidade. (2011, p. 21, grifo da autora). 

 

Assim como Copérnico, Darwin e Freud, destacados por Chaui, Marx e Nietzsche 

foram filósofos, pensadores, que contribuíram fortemente para desfazer as certezas presentes 

nas narrativas históricas modernistas. Neste sentido, o pensamento de Nietzsche, segundo 

D’Angelo, foi extremamente crítico com relação à tradição filosófica ocidental. Sua tese 

central propunha “[...] a superioridade da arte em relação à filosofia e à ciência”. (2011, p. 

22); e sua crítica às certezas modernistas pode ser traduzida como “a crítica nietzscheana à 

filosofia socrático-platônica visa a transformação de todos os valores que sustentam nossa 

cultura”. (2011, p. 23). 

As filósofas acima citadas destacam o pensamento de Marx, cuja grande descoberta, a 

ideologia, tem como função principal, 

 

[...] ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas, dando-lhes a 

aparência de indivisão social e de diferenças naturais entre os seres 

humanos. [...] A produção ideológica da ilusão social tem como finalidade 

fazer com que todas as classes sociais aceitem as condições em que vivem, 

julgando-as naturais, normais, corretas, justas, sem pretender transformá-las 
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realmente, sem levar em conta que há uma contradição profunda entre as 

condições reais em que vivemos e as ideais. (CHAUI, 2011, p. 218, grifo 

nosso). 

 

Diferente da crítica dos pensadores dos marcos da modernidade, os pós-modernos não 

apenas a criticam, mas a recusam, colocando em xeque a tradição racionalista do iluminismo, 

a ideia de ciência como (único) modelo de saber, a visão de progresso e a ideia de 

universalidade das metanarrativas modernistas. Porém, mesmo Lyotard
7
, que introduziu no 

discurso filosófico a noção de pós-modernidade por meio de sua emblemática obra A 

condição pós-moderna, 

 

[...] não é propriamente um crítico sistemático da modernidade, já que o 

pensamento pós-moderno não visa a uma crítica ou ruptura com a 

modernidade, mas sim uma superação da metodologia, dos processos 

epistemológicos e das categorias de pensamento da modernidade, inclusive 

da própria ideia de crítica, buscando novos rumos para o pensamento. 

(MARCONDES, 2010, p. 278, grifo nosso). 

 

O famoso livro de Lyotard foi elaborado a partir de uma solicitação do Conselho 

Universitário de Quebec, tendo como objetivo avaliar os princípios dos conhecimentos 

contemporâneos. Nesse sentido, D’Angelo afirma que a referida obra foi a primeira, 

 

[...] a considerar a pós-modernidade como uma mudança total na condição 

humana [...] Para Lyotard, a ruptura decisiva entre modernidade e pós-

modernidade aconteceu a partir de 1950, com a mudança no estatuto do 

saber ocorrida após o ingresso das sociedades na era pós-industrial. 

Resumindo o caráter dessa mudança de estatuto, Lyotard admitiu que o ‘pós-

modernismo’ é a incredulidade em relação às metanarrativas. (2011, p. 116, 

grifos da autora). 

 

O confronto entre as citações anteriores aponta uma divergência entre os autores: 

enquanto Marcondes (2010) enfatiza que o pensamento de Lyotard não visa uma ruptura com 

o pensamento moderno, D’Angelo (2011), por sua vez, realça que houve uma ruptura decisiva 

entre modernismo e pós-modernismo. Ruptura caracterizada por Abbagnano como um 

conjunto de ideias alternativas: 

 

 

                                                           
7
 Sobre Lyotard é importante lembrar que ele foi adepto do marxismo entre 1950 e 1960 e participante ativo do 

grupo coordenado por Cornélius Castoriadis “Socialismo e Barbárie”. Ativista durante a guerra da Argélia foi 

também um dos idealizadores do movimento de maio de1968, ocorrido na França. 
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[...] 1) desconfiança dos macrossaberes conglobadores e legitimadores; [...] 

2) proposta de formas ‘fracas’ (Vattimo) e ‘instáveis’ (Lyotard) de 

racionalidade baseada na convicção de que não existem ‘fundamentos’ 

últimos e imutáveis; 3) rejeição à ênfase no ‘novo’ e na categoria 

vanguardista de ‘superação’; 4) renúncia a conceber a história nos moldes de 

um processo universal capaz de funcionar como plataforma ‘garantida’ da 

humanidade rumo à ‘emancipação’ e ao ‘progresso’ [...]; 5) passagem do 

paradigma da unidade ao da multiplicidade. (2007, p. 910, grifos do autor). 

 

Quanto à primeira das ideias, desconfiança dos macrossaberes conglobadores e 

legitimadores, Lyotard afirma que: 

 

O antigo princípio segundo o qual a aquisição do saber é indissociável da 

formação (Bildung) do espírito, e mesmo da pessoa, cai e cairá cada vez 

mais em desuso. Esta relação entre fornecedores e usuários do conhecimento 

tende e tenderá a assumir a forma que os produtores e os consumidores de 

mercadorias têm com estas últimas, ou seja, a forma valor. O saber é e será 

produzido para ser vendido, e ele é e será consumido para ser valorizado 

numa produção: nos dois casos, para ser trocado. (1988, p. 5, grifo nosso). 

 

Outro aspecto do saber que será (e é) construído como produto de consumo nas 

sociedades pós-modernas e pós-industriais, segundo Lyotard (1988, p. 5), é a ciência, e esta:  

 

[...] conservará e sem dúvida reforçará ainda mais sua importância na disputa 

das capacidades produtivas dos Estados-nações. Esta situação constitui 

mesmo uma das razões que faz pensar que o afastamento em relação aos 

países em vias de desenvolvimento não cessará de alargar-se no futuro. [...] 

este aspecto não deve fazer esquecer outro que lhe é complementar. Sob a 

forma de mercadoria informacional indispensável ao poderio produtivo, o 

saber já é e será um desafio maior, talvez o mais importante, na competição 

mundial pelo poder. Do mesmo modo que os Estados-nações se bateram 

para dominar territórios, e com isto dominar o acesso e a exploração das 

matérias-primas e da mão-de-obra barata, é concebível que eles se batam no 

futuro para dominar as informações. (1988, p. 5). 

 

A análise de Lyotard, de certa maneira, confirma o que hoje se enfrenta com o 

processo de globalização da economia e da cultura, atingindo os seguintes campos 

estratégicos: industrial, comercial, militar e comunicação social, isto é, tudo, absolutamente 

tudo, transforma-se em mercadoria. Desta maneira, os saberes são produzidos para serem 

vendidos num mercado em que quem menos vale é o (SER) ser humano, que passa a valer 

pelo que tem. Esta regra parece abarcar tanto os Estados-nações quanto às pessoas, 

promovendo uma mudança expressiva na condição humana, valorizando-se o ter em 

detrimento do ser. 
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É recorrente entre seus intérpretes que Lyotard coloca sob suspeita a busca por 

verdades universais para a existência humana (característica das grandes metanarrativas 

modernistas). Também coloca em xeque a própria comunidade científica ao se atribuir o 

direito de afirmar o que é ou o que não é ciência, e da mesma maneira ele coloca sob suspeita 

o sistema da Arte que também estabelece o que é e o que não é Arte. Lyotard, enfim, se 

posicionou em favor de uma política que visava às culturas minoritárias refutando as posturas 

totalitárias.  

Assim sendo, as tensões entre modernismo e pós-modernismo podem ser 

compreendidas como uma espécie de movimento cultural que se constituiu no campo da 

Filosofia, no da Arte e no da Ciência, consequentemente reverberando no campo da política, 

da economia, da história, da sociologia e da educação. Do ponto de vista da Arte é importante 

estabelecer alguns aspectos que refletem tais tensões. Talvez o mais importante seja o fato de 

que a modernidade, como movimento cultural, defendia um modelo de padrão universal, ou 

seja, leis universais de gosto, estabelecidas pelo ocidente: código branco, masculino, norte-

americano e/ou europeu desconsiderando a pluralidade de códigos culturais e artísticos. 

Subjazem as leis universais, a ideia de progresso (Iluminista) e de supremacia dos códigos do 

homem branco sobre a diversidade cultural.  

Neste trabalho de pesquisa, o discurso artístico pós-moderno é compreendido como 

aquele que busca desconstruir as certezas presentes nas grandes narrativas modernistas, e, 

assim, a supremacia das verdades universais. Esse discurso na visão de Hottois tem as 

seguintes características: 

 

[...] hiper-culturalismo: revalorização da riqueza e da diversidade históricas 

(historicismo) e culturais (tradicionalismo) da humanidade, das quais o 

homem pós-moderno retira sua água e as acomoda livremente. Sob esse 

ângulo, o modernismo é tão-somente uma tradição entre outras. O pós-

modernismo é de bom grado fazedor de citações, eclético; sua originalidade 

também é tomada de empréstimo, uma questão mais de talento do que de 

gênio criativo; pela rejeição de diferenças hierarquizantes: todos os mitos, 

todas as histórias, todas as culturas, todos os jogos de linguagens-formas de 

vida têm seu valor próprio: nenhuma preferência pode ser universalizada e 

objetivamente fundada, e menos ainda legitimamente imposta. (2008, p. 579, 

grifos do autor e nosso).  

 

Predomina, portanto, na ótica filosófica do ponto de vista histórico, social e cultural a 

ideia de que o pós-modernismo provoca questões sobre: a legitimação da civilização 

ocidental, isto é, a história judaico-cristã, o idealismo, o positivismo, o iluminismo, o 
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socialismo, o marxismo; e ainda, a ideia de evolução linear da história, das ciências e das 

Artes, ênfase das grandes narrativas salvacionistas da modernidade.  

 

2.2.1 REBATIMENTO NA ARTE/EDUCAÇÃO 

 

O campo da Arte/Educação brasileiro é também atingido pelos trânsitos entre o 

modernismo e o pós-modernismo, considerando especialmente, as relações entre Artes 

Visuais e Culturas Visuais, ou seja, partindo da ênfase na leitura da imagem.  

Pensamos que isto ocorre porque vivemos em um mundo cada vez mais habitado pelas 

imagens e essas ao serem interpretadas traduzem os discursos de nosso tempo com suas 

opacidades.  

Na contemporaneidade, nós seres humanos, não escapamos da força sedutora da 

imagem – compreendida como discurso – que impõe ideologias, vende produtos, cria 

necessidades de consumo em todos nós. Por exemplo: qual de nós deixa de olhar para uma 

propaganda bem elaborada? Qual de nós, mesmo sabendo de sua força sedutora, não se deixa 

envolver, pelo menos por alguns segundos, com as promessas explicitadas nas propagandas? 

Qual de nós não reconhece a beleza de muitas das propagandas que nos são impostas? 

Em nosso cotidiano interagimos com as Artes e Culturas Visuais de diversas maneiras, 

sem, no entanto, estarmos atentos a tal fato. Vejamos algumas situações em que tomamos 

decisões estéticas e artísticas em nosso dia a dia: olhamos vitrines para escolher artigos que 

precisamos comprar, e muitas vezes pelo prazer de ver coisas que despertam nossa atenção 

porque são interessantes, estão bem apresentadas. Escolhemos nossas roupas, as estampas dos 

tecidos, os móveis de nossa casa, os nossos óculos e os cortes de cabelo, por exemplo, pelo 

design ditado pela moda. Vemos TV, assistimos a filmes e fotografamos os acontecimentos 

da vida; hoje, até o celular fotografa e filma registrando a pulsação dos rituais cotidianos. 

São inúmeras (reafirmamos) as situações da vida cotidiana em que lidamos com as 

Artes e Culturas Visuais e não nos damos conta disso. No entanto, o artístico e o estético são 

dimensões da vida humana que possibilitam uma relação muito estreita entre a Arte e a Vida. 

Podemos então questionar: há relações entre a Arte e a Vida?  Caso haja, como essas 

acontecem? 

Basta um olhar mais crítico para percebermos que a propaganda sedutora se utiliza, 

entre outros conhecimentos, do conhecimento artístico, isto é, do conhecimento das Artes e 
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Culturas Visuais para criar o clima de sedução que nos arrebata para as teias das ideologias 

hegemônicas
8
 vinculadas às teias da mercadoria.  

Uma visão mais crítica da questão da imagem como discurso requer uma incursão ao 

pensador francês Debord, isto é, a sua famosa obra A Sociedade do Espetáculo (1997), 

citamos, aqui, o título da obra porque a mesma nos remete aos sentidos críticos do 

pensamento desse autor. Para ele vivemos no tempo do show das imagens; “O espetáculo não 

é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. 

(DEBORD, 1997, p.14). E no show das imagens tudo se torna mercadoria, inclusive a vida 

dos seres humanos e assim dores, tristezas, alegrias, sonhos, isto é, a própria pulsação da vida 

humana passa a ser produto que é vendido a um custo muito alto, distanciando o ser humano 

de si mesmo e dos Outros. Segundo Debord, isto acontece porque: 

  

O mundo presente e ausente que o espetáculo faz ver é o mundo da 

mercadoria dominando tudo o que é vivido. E o mundo da mercadoria é 

assim mostrado como ele é, pois seu movimento é idêntico ao afastamento 

dos homens entre si e em relação a tudo que produzem. (1997, p. 28, grifos 

do autor). 

 

O pensamento desse filósofo, não pode ser esquecido em um trabalho de pesquisa 

sobre uma teoria, que possui como foco a leitura da imagem a partir do diálogo entre as Artes 

Visuais com as Culturas Visuais e, consequentemente, entre a imagem e a palavra. Há, 

portanto, mais um fragmento do pensamento de Debord (1997) que muito contribui para a 

problematização do processo de leitura da imagem. Vejamos a seguir: 

 

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples 

imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento 

hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes 

mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, 

serve-se da visão como o sentido privilegiado da pessoa humana – o que em 

outras épocas fora o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito a 

mistificação, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Mas o 

espetáculo não pode ser identificado pelo simples olhar, mesmo que este 

esteja acoplado à escuta. Ele escapa à atividade do homem, à reconsideração 

e à correlação de sua obra. É o contrário do diálogo. Sempre que haja 

                                                           
8
 O sentido de hegemonia é pensado, neste trabalho, segundo Chaui (2006): “A hegemonia não é um sistema e 

sim um complexo de experiências, relações e atividades cujos limites estão socialmente fixados e interiorizados. 

É constituída pela sociedade e, simultaneamente, constitui a sociedade, sob a forma da subordinação 

interiorizada e imperceptível” (p. 22). Ainda do ponto de vista de Marilena Chaui a hegemonia não é uma 

maneira de controle sociopolítico ou uma doutrinação, é sim uma espécie de direção geral, política e cultural da 

sociedade, que se traduz por um conjunto de práticas, ideias, significados, sentidos e valores que são afirmados 

(de certa maneira) por todos os segmentos da sociedade. Para autora a hegemonia “[...] é sinônimo de cultura em 

sentido amplo e sobretudo de cultura em sociedades de classes”. (p.22).      
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representação independente, o espetáculo se reconstitui. (DEBORD, 1997, 

p. 18, grifo do autor). 
 

Ao organizar um grande debate sobre o tema Muito Além do Espetáculo, movido pela 

obra em destaque de Debord, o filósofo brasileiro Adauto Novais, envolvendo vários 

pensadores (nacionais e estrangeiros) publicou como materialização das discussões um livro 

apresentando os textos do debate. Desses textos ressaltamos alguns fragmentos tentando tecer 

uma trama que coloca a imagem em questão.  

Pensamos que isto é necessário porque esta pesquisa é sobre a AT, como teoria de 

interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais, abordagem que propõe a leitura do 

discurso tanto da imagem produzida como obra de arte, quanto da imagem produzida como 

cultura visual. 

Inicialmente enfatizamos um trecho do texto A Imagem e o Espetáculo de autoria de 

Novais, em que ele associa a ideia de espetáculo ao mundo das imagens e ao interpretar 

Debord chama a nossa atenção:  

 

[...], no mundo da mercadoria, o espetáculo torna-se sinônimo de cultura, o 

centro de significação de uma sociedade sem significação, ideologia 

materializada sobre a vida dos homens: depois de ter alienado os homens ao 

transformar seu ‘ser’ em ‘ter’ (fase da propriedade privada depois da 

industrialização). (NOVAIS, 2005, p. 09, grifos do autor).   

 

Na mesma obra encontramos o historiador da arte Jorge Coli com o texto O Invisível 

das Imagens destacando um significativo aspecto sobre a imagem, aspecto que a nosso ver se 

complementa ao posicionamento de Novais: 

 

A palavra imagem está ligada à imitação, à cópia: é mimogenética, ou seja, 

nasce da vontade de reproduzir. Entre a representação e o representado, 

ocorrem procedimentos de identidade, já que a identificação é o objetivo. 

Representação, isto é, apresentar de novo o mesmo. No entanto, nós sabemos 

que esse mesmo não é o mesmo. (2005, p. 81). 

 

É precisamente neste ponto – na compreensão de que na sociedade do espetáculo a 

cultura é apenas mais uma mercadoria, mercadoria que vende produtos por meio da imagem, 

como enfatiza Novais, com a ideia de imagem como cópia, representação do mundo, como 

enfatiza Coli – que reside uma importante questão da AT como teoria de interpretação do 

universo das Artes e Culturas Visuais: a leitura da imagem como produção de sentidos, seja 

aquela pensada e interpretada como obra de arte, seja aquela pensada e interpretada como 
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propaganda, daí a relação estreita entre Artes Visuais e Culturas Visuais.  Neste sentido 

Barbosa diz:  

 

Escolhi usar a expressão ‘leitura’ da obra de arte na Abordagem Triangular 

em lugar de apreciação por temer que o termo apreciação fosse interpretado 

como um mero deslumbramento que vai do arrepio ao suspiro romântico. A 

palavra leitura sugere uma interpretação para a qual colaboram uma 

gramática, uma sintaxe, um campo de sentido decodificável e a poética 

pessoal do decodificador. (2009, p. XXXII, grifo da autora).      

 

Em nossa compreensão Barbosa está falando de discurso visual e por isso escolhe a 

palavra leitura ao invés de apreciação na AT. Leitura envolve produção de sentidos, como ela 

mesma ressalta, isto é, propõe a formação de interpretantes da imagem. 

Por ser a imagem carregada de símbolos, cabe lembrar um fragmento do pensamento 

de Orlandi fazendo a transposição da palavra para a imagem: 

  

Embora a interpretação pareça se fazer por um sujeito que apreende um 

sentido que está nas palavras, esta relação, [...], é ao mesmo tempo mais 

indireta e mais determinada por processos que fogem ao controle do sujeito e 

que mostram que os sentidos não emanam das palavras. (2007, p. 99). 

 

O tom de advertência, do trecho acima, deve ser considerado na leitura da imagem, 

sobretudo porque a teoria da análise discursiva nos ensina a colocar sob suspeita a 

transparência dos discursos nos chamando a atenção para suas opacidades. 

 Retomamos, aqui, o pensamento de Chauí sobre as contribuições de Marx (no final do 

século XIX) e Freud (no início do século XX) na e para a produção de sentidos. Para a 

filósofa a ideologia se assemelha ao inconsciente, e em nosso modo de pensar a imagem e a 

palavra como discurso, dois aspectos (o segundo e o terceiro) dos três enfatizados desta 

relação, são extremamente significativos: 

  

2. ideologia e inconsciente operam através do imaginário (as representações 

e regras saídas da experiência imediata) e do silêncio, realizando-se 

indiretamente perante a consciência. Falamos, agimos, pensamos, temos 

comportamentos e práticas que nos parecem perfeitamente naturais e 

racionais porque a sociedade os remete, os aceita, os incute em nós pela 

família, pela escola, pelos livros, pelos meios de comunicação, pelas 

relações de trabalho, pelas práticas políticas. Um véu de imagens 

estabelecidas interpõe-se entre nossa consciência e a realidade;  

 

3. inconsciente e ideologia não são deliberações voluntárias. O inconsciente 

precisa de imagens, substitutos, sonhos, lapsos, atos falhos, sintomas, 

sublimações para manifestar-se e, ao mesmo tempo, esconder-se da 
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consciência. A ideologia precisa das ideias-imagens, da inversão de causas e 

efeitos, do silêncio para manifestar os interesses da classe dominante e 

escondê-los como interesses de uma classe social. (CHAUI, 2011, p. 220, 

grifos da autora e grifo nosso).     

 

Pelas razões expostas, a leitura da imagem ancorada na AT, como teoria e não 

metodologia, requer o gesto de interpretar – processo de produção de sentidos – e esse é 

marcado pelas semelhanças entre o inconsciente e a ideologia (ou ideologias). Assim, nos 

vemos tentados a parafrasear a analista de discurso Orlandi (2007, p. 99), quando ela afirma: 

“Os sentidos não brotam das palavras”, ousamos afirmar que – os sentidos não brotam das 

imagens.    

Em nosso entendimento a AT possibilita lidar com o universo das Artes e Culturas 

Visuais, portanto, com a leitura da imagem de uma perspectiva contraideológica, ou seja, 

numa direção contrária às ideologias hegemônicas por seu caráter modernista e crítico. Sendo 

também pós-modernista, pós-crítica e pós-colonial por acrescentar à perspectiva 

contraideológica a constituição das identidades e das diferenças (de gênero, de raça, de etnia, 

de orientação sexual, de orientação religiosa etc.) claramente identificada com as questões 

multiculturais críticas de resistência – na visão de McLaren (1991) –, ou seja, com as questões 

interculturais, como registra Richter (2003) em Interculturalidade e estética do cotidiano no 

ensino das Artes Visuais. 

  O desafio que se impõe ao arte/educador, a partir da AT como teoria de interpretação 

do discurso visual, é compreender a imagem em sua polissemia, ou seja, entender que o 

discurso visual é marcadamente ambíguo, (talvez) sugerindo ao leitor inúmeras possibilidades 

de interpretação, exigindo do mesmo o complexo exercício do pensamento divergente, no 

qual se encadeiam imaginação com cognição. Lidar com a leitura da imagem é lidar com a 

marca da incompletude dos sentidos literais, pois nossos gestos interpretativos sofrem o 

atravessamento do inconsciente e das ideologias.   

 A AT, criada a partir do contexto das incertezas pós-modernistas, se faz urgente ser 

apropriada – pensada/repensada e, sobretudo, ser interpretada de maneira autônoma pelo 

arte/educador em sua práxis arteducativa na escola brasileira – tendo como base a 

compreensão de que o processo de ensino e o processo de aprendizagem em Artes e Culturas 

Visuais privilegia a leitura da imagem. Entre outros aspectos, assim, não podemos esquecer o 

que coloca sobre a sociedade do espetáculo a psicanalista e ensaísta Maria Rita Kehl (uma das 

participantes do debate/livro de Novais citado acima). Em seu texto, Muito Além do 

Espetáculo, a ensaísta nos convida a refletir sobre:  
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A formulação de ‘muito além do espetáculo’ nos provoca, pois questiona o 

que pareceria óbvio: o que se situa além do espetáculo deveria ser a vida. 

Mas, em nossa sociedade, a vida não está além do espetáculo. O espetáculo 

abarca toda superfície da vida [...] antecipando os efeitos da expansão da 

televisão, veículo privilegiado da indústria cultural nas sociedades 

ocidentais: há quase quatro décadas, Debord já escrevia que a vida 

contemporânea é toda mediada pelo espetáculo. Mas não qualquer 

espetáculo; a dimensão do espetáculo, hoje, não se compara, [...], ao papel 

catártico da tragédia grega ou do circo romano. ‘Nosso’ espetáculo abarca 

toda a extensão da vida social, porque se produz na forma de imagens 

industrializadas; imagens que são mercadorias, portanto, funcionam 

socialmente como fetiches. (KEHL, 2005, p. 237, grifos da autora).     

  

O arte/educador assume, diante dos desafios expostos, a difícil tarefa de ser 

interpretante de imagens, problematizando-as e compreendendo que suas interpretações como 

produção de sentidos não são mais verdadeiras do que a de seus estudantes, pois não há um 

modelo certo de interpretação, todas elas representam (apenas) uma tentativa de aproximação 

com a imagem; todas elas são marcadas pela incompletude de nossos dizeres.  

Ao refletirmos sobre a AT no cenário pós-moderno, encadeando Artes Visuais com 

Culturas Visuais, é necessária a elaboração de uma visão da história de tal teoria. Vamos 

então a ela... 

 

2.3 EIS UMA VERSÃO DA HISTÓRIA DA ABORDAGEM TRIANGULAR 

 

Sobre sua origem, Barbosa diz que a AT começou a ser organizada e testada 

encadeando teoria e prática, “[...] cheio de dúvidas e contra as certezas da época no Festival 

de Inverno de Campos de Jordão, em 1983”. (2009, p. XXVI). 

Há uma passagem na obra em destaque, na qual Barbosa, ao revisar a AT desabafa: 

  

A Proposta Triangular não foi trazida, mas sistematizada a partir das 

condições estéticas e culturais da pós-modernidade. Trazer significa 

transportar algo que já existia. Não existia o sistema metodológico baseado 

em ações (fazer-ler-contextualizar). O DBAE é baseado em disciplinas 

(Estética, História e Crítica...) e por isso muito criticado. O pensamento 

disciplinar é modernista. (2009, p. XXX, grifos da autora). 

 

Segue a autora, em seus argumentos de revisão da AT, dizendo: “Também não afirmo 

que a Proposta Triangular foi criada por mim. Prefiro usar o termo sistematizada, pois estava 

implícito na condição pós-moderna”. (BARBOSA, 2009, p. XXX, grifos da autora). Barbosa 

(1998) é enfática quando afirma que três propostas foram referência na construção da AT, as 
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Escuelas al Aire Libre mexicanas, o Critical Studies inglês e o Movimento de Apreciação 

Estética aliado ao DBAE9 norte americano. 

Dentre seus colaboradores no MAC/USP a própria Ana Mae Barbosa destaca, 

especialmente os nomes: Lourdes Gallo, Sylvio Coutinho, Maria Christina Rizzi, Amanda 

Tojal e Mirtes Martins, integrando um grupo de pesquisa voltado para a recepção das Artes 

Visuais em museus.  Já em Porto Alegre, ressaltamos Analice Dutra Pillar e Denyse Vieira, 

ambas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltadas 

para a recepção da leitura da imagem por meio do vídeo.  

 Essa dupla gaúcha de arte/educadoras escreveu como materialização da pesquisa o 

livro: O Vídeo e a Metodologia Triangular no Ensino da Arte (1992). Como enfatizamos no 

subitem anterior, Rizzi (2008), em sua pesquisa de doutorado na ECA/USP, sob a orientação 

de Ana Mae Barbosa, aprofundou os estudos sobre a AT, partindo da teoria da complexidade 

de Morin.  

Ao longo dos anos a AT sofreu algumas substanciais revisões, pois uma das marcantes 

características de sua autora é a capacidade de reelaborar seu modo de pensar e sua teoria, 

como já dissemos. 

 A primeira revisão está no livro Tópicos Utópicos (BARBOSA, 1998), mais 

exatamente no texto, Arte-Educação Pós-Colonialista no Brasil: aprendizagem triangular, do 

qual ressaltamos o seguinte trecho:  

 

Hoje, depois de anos de experimentação, estou convencida de que 

metodologia é construção de cada professor em sala de aula e gostaria de ver 

a expressão Proposta Triangular substituir a prepotente designação 

Metodologia Triangular. (BARBOSA, 1998, p. 33). 

 

A reformulação do termo – de metodologia para proposta – possui um sentido 

epistêmico que compreendemos como fundamental para uma interpretação mais ampla da 

AT:  

 

[...] a Proposta Triangular designa ações como componentes curriculares: o 

fazer, a leitura e a contextualização. Na época do Museu de Arte 

Contemporânea, esta contextualização era prioritariamente histórica, dada a 

natureza da instituição museu. Mas com o passar do tempo nos tornamos 

mais radicais em relação à desdisciplinarização e, em vez de designar como 

história da arte um dos componentes da aprendizagem da arte, ampliamos o 

                                                           
9
 Pode-se traduzir a sigla DBAE (Discipline Based Art Education) por disciplinas básicas de Arte/Educação. Foi 

uma proposta criada pelo arte/educador, especialista em currículo, Elliot Eisner que reformulou o ensino da Arte 

norte-americano, partido das disciplinas Estética, História da Arte e Crítica.  



    79 

 

espectro da experiência nomeando-a contextualização, a qual pode ser 

histórica, social, psicológica, antropológica, geográfica, ecológica, biológica 

etc. (BARBOSA, 1988, p. 37, grifo da autora). 

 

A grande transformação, indicada neste texto, não se deve apenas à mudança de 

nomenclatura, esta é substancial sem dúvida, mas a mais importante é nomear a 

contextualização como escolha do arte/educador, atribuindo-lhe uma autonomia que só a 

concepção da AT como teoria proporciona, pois esta abertura nos leva à interpretá-la como 

teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais. E, como tal, pode e deve ser 

recriada de acordo com os lugares históricos e sociais dos quais pensam/falam todos aqueles 

envolvidos no processo de leitura da imagem, ou seja, arte/educadores e arte/educandos. 

 Nesta perspectiva o processo de leitura da imagem requer a produção de sentidos, 

exigindo ultrapassar a ideia recorrente de que contextualizar é referendar a obra em estudo no 

contexto da História da Arte, muitas vezes de uma visão de História da Arte conservadora, 

que enaltece o código europeu e/ou norte-americano branco. 

 Assim o texto em pauta, cujo tema é a articulação da História da Arte/Educação com 

os Estudos Culturais, traz uma crítica ao PCN em Arte, documento que naquele momento era 

festejado e estudado de maneira um tanto quanto acrítica. E que do ponto de vista da leitura 

da imagem propõe a apreciação; postura que Barbosa colocou sob suspeita, por levar o 

possível apreciador a apenas deleitar-se, arrepiar-se e não buscar conexões com uma visão 

mais crítica de leitura da imagem como discurso polissêmico que conta histórias e que, por 

isso, é marcado pelas ideologias. É também nesta obra que encontramos a defesa da autora 

sobre o gesto de ler a imagem a partir da AT como aquele não identificado à postura de 

educação bancária (grifo da autora), tornando explícita, mais uma vez, sua ligação com o 

pensamento freireano.   

Ao revisitarmos a história da AT observamos: inicialmente denominada de 

Metodologia Triangular (1991), depois da primeira revisão nomeada de Proposta Triangular 

(1998), em ambas a metáfora do triângulo está muito presente, enquanto nas revisões mais 

recentes (a terceira e quarta) a metáfora sugerida por Ana Mae Barbosa para a AT é o 

ziguezague.  

A terceira revisão encontra-se no livro A Formação do Professor de Artes Visuais 

(2005), organizado por Oliveira e Hernandes, para o qual Barbosa foi convidada a escrever a 

introdução. Observemos um fragmento:  
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Curiosamente foi buscando correspondências de estratégias pedagógicas e 

harmonia de experiências que entendi que já havíamos transformado a 

Abordagem Triangular em ziguezague, pois a contextualização sendo a 

condição epistemológica básica de nosso momento histórico, [...], não 

poderia ser vista apenas como um dos lados ou um vértice do processo de 

aprendizagem. O fazer Arte exige contextualização do que foi feito, assim 

como também a leitura. (OLIVEIRA & HERNANDES, 2005, p. 15).    

 

Há dois aspectos que não podem ser desprezados na citação a cima por atribuírem à 

AT uma maior complexidade: o primeiro diz respeito à questão da contextualização e o 

segundo refere-se à metáfora do ziguezague. Ao arrematar sua ideia anterior, Barbosa, em 

nosso entender, enfatiza o primeiro aspecto, ressaltando que os processos de significação 

exigem a contextualização para que o leitor possa ampliar sua apreensão do objeto. Isto 

porque ainda é recorrente, em menor proporção é verdade, uma parcela de arte/educadores 

que interpretam (apenas) o discurso visual na perspectiva formalista, isto é, privilegiando – 

forma, cor, linha, volume, equilíbrio, movimento, ritmo – os elementos constitutivos da 

gramática visual.  Neste sentido, a autora Chama a atenção que,  

 

A leitura do discurso visual [...] não se resume apenas à análise de forma, 

cor, linha, volume, equilíbrio, movimento, ritmo, mas principalmente é 

centrada na significação que esses atributos, em diferentes contextos, 

conferem à imagem é um imperativo da contemporaneidade. Os modos de 

recepção da obra de Arte e da imagem ao ampliarem o significado da própria 

obra a ela se incorporam. (BARBOSA, 2002, p. 18). 

 

O outro aspecto se refere à nova metáfora da AT, tendo sido reapresentada com maior 

vigor na obra Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais (2010), livro que 

se compõe de textos narrando pesquisas a partir das diversas interpretações e efeitos de 

sentidos atribuídos por arte/educadores a AT
10

. Sobre a obra em destaque, ela significou para 

esta pesquisa um atualizado estado da arte, ao apresentar uma variedade de interpretações da 

AT. Enfatizo também que suas organizadoras, Ana Mae Barbosa e Fernanda Pereira da 

Cunha, disponibilizaram para nosso estudo alguns dados importantes que marcaram a 

elaboração da obra. Além disso, pensamos que é relevante ainda dizer que o pesquisador que 

assume com sua orientadora e coorientadora a autoria deste trabalho, escreveu, para o referido 

                                                           
10

 Para este livro Silva e Araújo escreveram o texto Formação Continuada de Professores e a Abordagem 

Triangular de Ensino de Arte, partido do seguinte  princípio defendido por Ana Mae Barbosa: Arte/Educação é 

epistemologia do ensino e da aprendizagem em Artes Visuais e tendo como enfoque à formação continuada de 

arte/educadores, desse texto ressalto o seguinte questionamento: qual o impacto dessa abordagem no processo de 

formação continuada de professores para o ensino de arte nos sistemas oficiais de ensino? Os autores se referem, 

especialmente, ao sistema de educação pública do municipal de Recife.  
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livro, o texto Abordagem Triangular: bússola para os navegantes destemidos dos mares da 

arte/educação. 

 Aqui, precisamente, é importante uma reflexão sobre a nova metáfora da AT – o 

ziguezague – presente desde a edição revisada de Imagem no Ensino da Arte: anos de 1980 e 

novos tempos (BARBOSA), observemos: 

 

Hoje, a metáfora do triângulo já não corresponde mais à organização ou 

estrutura metodológica. Parece-me mais adequado representá-la pela figura 

do ziguezague, pois os professores nos têm ensinado o valor da 

contextualização tanto para o fazer como para o ver. (2009, p. XXXIII). 

 

Assim, a autora relaciona à metáfora do ziguezague à importância da contextualização 

partindo do seguinte argumento: os arte/educadores têm autonomia de ressignificar, em sua 

práxis arteducativa, a AT, contextualizando tanto o fazer quanto o ver. O que, por sua vez, 

possibilita variadas combinações que partem do gesto de contextualizar articulado ao ver e ao 

fazer. Para Barbosa, pois, “[...] o contexto se torna mediador e propositor, dependendo da 

natureza das obras, do momento e do tempo de aproximação do criador”. (2009, p. XXXIII). 

Interpretamos que a quarta revisão marca o próprio título do livro, Abordagem 

Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais, chamando a nossa atenção para a 

importante relação entre as Artes Visuais e as Culturas Visuais.  

Neste livro Ana Mae Barbosa ainda aponta um dos equívocos recorrentes na práxis 

arteducativa a partir de interpretações da AT, este se refere à compreensão que restringe o 

fazer artístico à releitura de obras de Arte, muitas vezes confundindo o mero exercício da 

cópia com a interpretação da obra. Pensamos que isso ocorria (e ainda ocorre) como 

desdobramento de uma interpretação equivocada, isto é, aquela que parte de uma 

compreensão fragmentada da AT, que acontece quando se entende as ações: ler, 

contextualizar e fazer como momentos estanques, isto é, desarticulados (observei tal postura 

em algumas das assessorias que prestei a Secretarias de Educação e Cursos de Graduação em 

Pedagogia e Pós-Graduação em Educação e Arte/Educação). 

Tomando a AT como base e enfrentando a questão da cópia e da releitura, Pillar 

(1999), organizou o livro para o qual escreveu um texto que consideramos fundamental ao 

arte/educador contemporâneo, intitulado simplesmente de: Leitura e Releitura, no qual a 

autora problematiza: 
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[...] a leitura de uma obra de arte é uma aventura em que cognição e 

sensibilidade se interpenetram na busca de significados. [...] Quando 

interpretamos, através da pintura, um objeto do meio ambiente natural ou 

construído, um objeto de nosso cotidiano, feito pelo homem, estamos 

fazendo releitura? E quando interpretamos, em pintura, uma obra de arte, 

uma imagem produzida por um artista é releitura? Depende de nossos 

propósitos. Se a ideia é recriar o objeto, é reconstruí-lo num outro contexto 

com novo sentido, penso que sim.  (PILLAR, 1999, p.17-18). 

 

Sobre a relação entre Artes Visuais com Culturas Visuais,  no texto Cultura Visual 

antes da Cultura Visual (2011), escrito para a revista (online) da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Barbosa afirma: “Prefiro usar a expressão Culturas Visuais 

para falar da Cultura Visual ligada ao Ensino da Arte. Tanto em Educação como em Arte 

pluralizar é preciso se pensarmos dialeticamente e operamos multiculturalmente”.  (2011, p. 

294). 

No texto em destaque Ana Mae Barbosa diz que há no Brasil três linhas de 

pensamento quanto a Cultura Visual: a cultura visual excludente, a cultura visual Includente e 

a contracultura cultura visual. Detalharemos cada uma delas conforme o pensamento de 

Barbosa e citaremos na íntegra um trecho de sua crítica a cultura visual excludente. 

Começaremos pela cultura visual Includente, que segundo Barbosa, respeita a história 

do ensino e da aprendizagem em Artes Visuais no nosso país, privilegiando as visualidades 

como matérias-primas e a Arte como campo alargado para as outras mídias; sendo 

interterritorial na perspectiva das teorias e pluralista com relação as práticas.  

Já em relação a contracultura visual, afirma Barbosa que esta linha rejeita o discurso 

verbal para explicar o discurso visual, ou seja, partem do princípio que não é necessário a 

palavra para traduzir a imagem. Quanto ao que vem sendo feito no campo da Arte/Educação 

em nome da cultura visual, os filiados à contracultura visual pensam ser esse fazer uma 

apologia da publicidade e da indústria cultural.  

Finalmente, ressaltaremos as críticas de Barbosa quanto ao que ela define como 

cultura visual excludente: 

 

A cultura visual excludente, que rejeita o passado do ensino da arte, 

desconhece o caminho da cultura visual nos outros campos do conhecimento 

e acredita ter sido plantada no Brasil do século XXI, sem antecedentes no 

país. Essa tendência só reconhece a cultura visual produzida por seus 

seguidores e alunos. São muito ativos, publicam muito, citam-se uns aos 

outros e privilegiam o discurso do convencimento; falam de método da 

cultura visual, mas não explicitam. Quando falam em história se referem 

apenas à cultura visual norte-americana, pois ainda não está escrita a história 

da cultura visual da Espanha, país através do qual pretendem chegar aos 
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Estados Unidos. Abominam e desqualificam tudo que foi feito em 

arte/educação no Brasil antes deles e chegam a afirmar que o ensino da arte 

no Brasil só se interessou pelo social depois que eles implantaram a cultura 

visual. É um desrespeito ao trabalho de reconstrução social através da arte de 

centenas de ONGs no Brasil desde os anos 60, inspirado pela epistemologia 

de Paulo Freire e do caráter político do ensino do desenho e da arte entre nós 

desde os tempos de Rui Barbosa. (2011, p.294). 

 

Ao trazermos para a práxis arteducativa
11

 a importância da relação entre Artes Visuais 

com Culturas Visuais, por meio do pensamento de Ana Mae Barbosa, apontamos para o 

seguinte desafio: o gesto de ler não tem apenas como foco as Artes Visuais, mas também a 

imagem, isto inclui a Cultura Visual, ampliando o campo do ensino e da aprendizagem das 

visualidades. Consideramos, nesse sentido, os fatos históricos e ideológicos apontados por 

Ana Mae Barbosa, de maneira extremamente crítica e reinventiva, pois com a Virada 

Arteducativa o arte/educador é convidado (ou desafiado) a assumir uma postura de leitor 

privilegiado de Artes e Culturas Visuais.    

A partir deste contexto consideramos que a AT pode ser pensada como a 

desencadeadora da Virada Arteducativa, no campo do ensino e da aprendizagem em Arte no 

Brasil, a exemplo do que ocorreu com a Virada Linguística, conforme Ghiraldelli (2007) 

encadeada a Virada Cultural, segundo Bruke (2005). 

 

2.4 A VIRADA ARTEDUCATIVA  

 

Após contextualizar o pensamento de Ana Mae Barbosa nos trânsitos entre 

modernismo/pós-modernismo, embasado, por sua vez, no pensamento de Santos (1999), 

apresentamos sua criação/sistematização – a AT– como teoria que moveu esta pesquisa, e se 

materializa na interrelação da leitura da imagem (obra de arte e cultura visual) com a 

contextualização e o fazer artístico. 

Neste trabalho, portanto, ousamos situar a AT no complexo cenário dos trânsitos entre 

modernismo/pós-modernismo por entender que esta teoria de interpretação do universo das 

Artes e Culturas Visuais desencadeou a Virada Arteducativa
12

. Para tanto estabelecemos 

                                                           
11

 O conceito de práxis arteducativa é tema do terceiro capitulo, adiantamos que ele nasceu das contingencias 

desta pesquisa, com base na ideia de relação ente teoria e prática (igual a práxis) com base em Paulo Freire e 

para a constituição do conceito ancorou-se em Gilles Deluze e Félix Guattari. 
12

 No momento do exame de qualificação  apresentamos a ideia de virada arteducativa, como um dos achados da 

pesquisa, para análise da banca. Tal ideia foi interpretada pela Drª Zélia Porto, como a materialização da tese da 

pesquisa. Neste momento tentamos apresentar a virada arteducativa de maneira mais aprofundada.  
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como aporte teórico dois quadros conceituais que enfatizam as tensões entre modernismo/pós-

modernismo no campo da Arte/Educação.   

Os autores desses quadros são o arte/educador norte-americano Efland e a brasileira 

Barbosa, ambos possibilitam, por meio de suas posições teóricas sobre a Arte/Educação 

modernista e a pós-modernista, a construção do que chamamos de Virada Arteducativa. 

 Do primeiro autor apresentamos o instigante quadro referencial publicado na obra 

organizada por Guinsburg e Barbosa (2005, p.179-180): 

 

 

QUADRO 1 – Contrastes entre Modernismo e Pós-modernismo 

CONTRASTES ENTRE MODERNISMO E PÓS-MODERNISMO 

TÓPICO MODERNISMO PÓS-MODERNISMO 

Natureza da Arte 

Arte é um objeto esteticamente único que 

deve ser estudado isoladamente de seu 

contexto específico. 

Arte é uma forma de produção cultural que 

deve ser estudada situada em seu contexto 

cultural 

Visão de Progresso 

Como todos os empreendimentos humanos 

a arte faz progresso. Progresso é uma 

grande narrativa se desdobrando no tempo. 

O estudo deveria se organizar em torno 

desta narrativa. 

Não há progresso, apenas trocas, com 

avanços em uma área à custo de outras 

áreas. O estudo deveria se organizar em 

torno de múltiplas narrativas. 

Vanguarda 

O progresso é possível graças à atividade 

de uma elite cultural. A educação deveria 

possibilitar às pessoas apreciarem suas 

contribuições à sociedade. 

A autoridade autoproclamada das elites está 

aberta a questionamento. O estudo deveria 

dar destaque à crítica dando possibilidade 

aos alunos para levantar questões 

pertinentes.  

Tendências 

Estilísticas 

Estilos abstratos e não-representacionais 

são preferidos em relação aos estilos 

realistas. Os estudantes devem ser 

encorajados a experimentar com estilos 

abstratos e conceituais.  

O realismo é aceito mais uma vez. Estilos 

ecléticos são evidentes. Os estudantes têm 

permissão de escolher entre os vários estilos 

e usá-los isoladamente ou em conjunto. 

Universalismo 

Versus Pluralismo 

Toda variação estética pode ser reduzida 

ao mesmo conjunto universal de elementos 

e princípios, e estes devem ser centrais ao 

ensino da arte. 

O pluralismo estilístico deve ser estudado 

para possibilitar que os alunos reconheçam e 

interpretem diferentes representações da 

realidade. 

Fonte: Guinsburg e Barbosa (2005, p.179-180). 

 

De Ana Mae Barbosa apresentamos o seguinte quadro que faz parte do texto 

intitulado, Toda a Beleza (disponível no site da TV Futura), reproduzido na íntegra a seguir: 
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QUADRO 2 – Características do Modernismo e do Pós-Modernismo 

Modernismo Pós-modernismo 

Acredita no Progresso Perde a fé no progresso. 

Luta com o passado. Apropria-se do passado. 

Concebe as obras de arte como expressões altamente 

individuais e pessoais. 
Vê as obras de arte como construções sociais. 

Privilegia a Arte que é mostrada em galerias. Arte ambiental, de computadores, do cotidiano. 

Aplica critérios formalistas como expressões altamente 

individuais e pessoais. 
Fatores contextuais são tomados em consideração. 

Propõe distinção elitista entre Artes e artesanato; código 

alto e popular. 
Quebra essas hierarquias. 

Apresenta a História da Arte como narrativa única – 

“ismos”. 
Reconhece que há pluralidade de narrativas. 

Vê Arte como espiritual e transcendente. Vê Arte como produto (mercadoria, utilidade). 

Justifica Arte/Educação com argumentos essencialistas. As justificações são instrumentais e interdisciplinares. 

Purista em termos de estilos e técnicas. Eclético, mistura estilos e técnicas. 

Abordagem metodológica universalista. Pluralista. Não há um único meio certo para ensinar. 

Promove pura apreciação. Enfatiza análise crítica e questionamento. 

Originalidade. Elaboração. 

Sensibilização. Cognição. 

Fonte: BARBOSA, 2011. 

 

Os contrastes apontados por Efland, de certa maneira, dialogam com aqueles 

apontados por Barbosa e por nós é interpretado como sendo os propulsores da Virada 

Arteducativa, porque esses exigem do arte/educador se compreender e se posicionar diante 

dos trânsitos entre a concepção modernista de Artes e Culturas Visuais, que em síntese 

pensava a Arte como expressão, para acrescentar a esta concepção a ideia de Arte como 

conhecimento histórico e social e como tal um discurso elaborado por meio de outros códigos, 

outros símbolos e outras regres de linguagem – ou jogos de linguagem para Wittgestein 

(2009) –  que podem e devem ser lidas na práticas sociais  e não apenas apreciadas. Quando 

colocamos em itálico as palavras “podem” e “devem” é para enfatizar duas questões: primeiro 

que o gesto de ler a imagem é uma imposição da contemporaneidade e em segundo lugar, que 

a leitura do discurso visual é também atravessada pelas ideologias e pelo inconsciente, pois o 

texto visual não é literal, (é muito mais metafórico e polissêmico) como tentamos teorizar em 

diversos momentos desta narrativa. Talvez por isso um grande desafio. 
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 A compreensão de Virada Arteducativa nasceu dos estudos sobre a Virada Linguística 

a partir das ideias do filósofo brasileiro Ghiraldelli Jr. (2011) encadeada ao pensar do 

historiador inglês Burke (2008), sobre a Virada Cultural.  

Ressaltamos que não devemos esquecer que a virada cultural toma a virada linguística 

como base, ou seja, ambas reconhecem a centralidade da linguagem (ou das linguagens, 

inclusive e, sobretudo das linguagens artísticas) na relação dos seres humanos com o mundo, 

o que significa dizer em outras palavras, que isso ocorre porque nos humanos produzimos 

sentidos para o mundo. A partir desta perspectiva Ghiraldelli ao interpretar a hermenêutica do 

filosofo alemão Gadamer, diz: 

 

[...] o que é linguístico é linguístico por forjar a comunicação, o 

entendimento, por constituir a comunidade linguística e, então, nos dar o 

mundo. Aqui, a saída gadameriana não está longe do eco da ideia de 

Heidegger de que ‘a linguagem é a casa do ser’, isto é, a experiência 

linguística seria anterior – ontologicamente – à experiência do conhecimento 

de qualquer coisa. A experiência do mundo – que é linguístico – aparece 

como anterior ao tratamento das coisas particulares do mundo. (2011, p. 46-

47, grifos do autor).  

 

Do nosso ponto de vista Ghiraldelli nos leva a pensar que Gadamer, quando afirma 

que o linguístico nos dar ao mundo, possibilita uma tentativa de relação com o pensamento de 

Ludwing Wittgenstein, especialmente ao chamado segundo Wittgenstein, aquele da obra 

Investigações Filosóficas (2009), que é considerada uma espécie de autocritica do filósofo, 

pois nessa ele refuta suas próprias ideias apresentadas no primeiro Wittgenstein, isto é, na 

obra Tractatus Logico-Philosophicus, escrita durante a Primeira Guerra  Mundial e publicada 

em alemão no ano de 1921. 

O próprio Ghiraldelli (2011, p. 60) em sua análise do pensamento do segundo 

Wittgenstein diz que “[...] os problemas da filosofia são problemas de linguagem, mas não dá 

qualquer crédito para a construção de uma teoria de elucidação do funcionamento da 

linguagem baseada na ideia de que esta tem uma lógica interna”. E segue enfatizando algo 

que muito nos importa: o segundo Wittgenstein deixa de “acreditar” que a linguagem tenha 

algo oculto, ou seja, sua estrutura lógica, e com isso desconsidera a “forma lógica da 

proposição”, pois para ele o que existe são diversas linguagens como “formas de vida”. Nas 

palavras de Ghiraldelli (2011, p. 60) interpretando Wittgenstein: “Não haveria linguagem, 

mas inúmeros ‘jogos de linguagem’, formando linguagens em continua transformação”. 

Complementando sua interpretação Ghiraldelli enfatiza:  
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Contra a ideia de uma estrutura escondida e profunda, que daria a norma 

(lógica) para o funcionamento da linguagem, os escritos de Wittgenstein II 

dizem que não há uma única norma, mas inúmeras normas – os jogos de 

linguagem. A palavra ‘jogos’, nesse caso, deve ser levada a sério. Jogos são 

diferentes uns dos outros, mas, se eles se parecem a ponto de falarmos em 

jogos, englobando-os em um só termo, é por causa de algo como semelhança 

familiar. Assim, ‘jogos de linguagem’ não se escondem, eles são exatamente 

o que temos à vista na linguagem em seu uso. (2011, p. 61). 

 

E mais a diante o filósofo brasileiro ao interpretar o filósofo austríaco, enfatiza: 

 

[...] entender uma linguagem demanda observar o uso para ver como é 

‘seguir uma regra’. E como só sabemos se estamos seguindo uma regra 

quando participamos do jogo, usar bem os jogos de linguagem é usá-la 

socialmente. A linguagem só é linguagem como pratica social. (2011, p. 61). 

 

Nos alongamos na virada linguística porque essa nos parece vital para a compreensão 

da virada cultural e para a ideia de Virada Arteducativa desencadeada pela AT. 

 Há, também, autores que relacionam tais viradas à virada antropológica, como é o 

caso do próprio historiador inglês Peter Burke (2008), provavelmente porque venha da 

antropologia a compreensão de que não há cultura superior ou inferior a outra e que no mundo 

atual as diferenças culturais não podem ser excluídas das interpretações tanto com relação ao 

campo da Arte como ao campo da Filosofia e o da Ciência. 

 O historiador inglês, nesta perspectiva, ainda nos alerta para o sucesso internacional 

dos Estudos Culturais, com ênfases diferentes nas várias partes do mundo. Como o próprio 

Burke enfatiza:  

 

Um sinal dos tempos é a conversão do cientista político norte-americano 

Samuel P. Huntington à ideia de que, no mundo de hoje, as distinções 

culturais são mais importantes que as políticas e econômicas, de modo que 

desde o fim da Guerra Fria, o que vemos não é tanto um conflito 

internacional de interesses, mas um ‘choque de civilizações’. (2008, p. 8).  

 

Adiantamos que os estudos sobre as redefinições culturais ao mesmo tempo em que 

compreendem que os grupos humanos (pelo menos na maioria dos casos) não formam 

comunidades homogêneas, mas comunidades heterogêneas vivendo relações marcadas por 

conflitos. Também não temos um discurso homogêneo sobre o entendimento do que é a 

virada cultural. Talvez o mais próximo da realidade fosse dizermos que lidamos, como diz 

Burke (2008), com controvérsias.  
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Delineado este cenário como palco em que se desencadeia a virada cultural é chegado 

o momento de enfrentar as controvérsias de que fala Burke, considerando os processos de 

ensino e de aprendizagem em Artes e Culturas Visuais, partindo da seguinte compreensão: 

não apartamos as questões de conhecimento, cultura e estética das questões de poder, política 

e interpretação, ancorados no pensamento de Tomaz Tadeu da Silva (2007). Nesta direção 

concordamos com sua interpretação ao analisar os trânsitos entre a teoria crítica e a pós-crítica 

do ponto de vista do currículo:  

 

As teorias pós-críticas também estendem nossa compreensão dos processos 

de dominação. Como procurei demonstrar em alguns dos tópicos deste livro, 

a análise da dinâmica de poder envolvida nas relações de gênero, etnia, raça 

e sexualidade nos fornece um mapa muito mais completo e complexo das 

relações sociais de dominação do que aquele que as teorias críticas, com sua 

ênfase quase exclusiva na classe social, nos tinham anteriormente fornecido. 

A concepção de identidade cultural e social desenvolvida palas teorias pós-

críticas nos tem permitido estender nossa concepção de política para muito 

além de seu sentido tradicional – focalizado nas atividades ao redor do 

Estado. A conhecida consigna ‘o pessoal também é político’, difundido pelo 

movimento feminista, é apenas um exemplo dessa produtiva tendência.  

(2007, p. 146). 

 

  Pensamos que, pelo menos do ponto de vista brasileiro os estudos de Silva, aqui em 

destaque, apresentam-se como interpretações importantes para o campo do ensino e da 

aprendizagem das Artes e Culturas Visuais, na medida em que a virada cultural exige uma 

redefinição do que é cultura, em outras palavras, a virada cultural nos leva a questionar a 

hegemonia de uma determinada cultura sobre as outras, assumindo-se essa com “c” maiúsculo 

– Cultura. Assim, aprendemos com nossos colonizadores a não nos olharmos como 

identidades culturais – sequer diferentes – por estarmos distantes do padrão estabelecido por 

eles.  

Com relação a nossa história de povo colonizado a possibilidade que surgiu a partir 

dos estudos da virada cultural, pensada por Burke (2008), se traduz na teoria pós-colonialista, 

reconhecida no pensamento de Paulo Freire e presente no pensamento de Ana Mae Barbosa, 

ambos estudiosos de Frantz Omar Fanon, psiquiatra e ensaísta francês da Martinica, um dos 

intelectuais expoente das lutas e do pensamento pós-colonial por meio de obras tais como: Os 

Condenados da Terra (1979). 

  A referida teoria enfrenta as relações de poder, que afetam todos as dimensões da 

vida social e cultural, portanto, cada um de nós está contaminado por ela, e ao colocar sob 
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análise o que é legitimo ou não do ponto de vista do colonizado estamos de alguma maneira 

nos aproximando dos princípios da teoria pós-colonialista. Para Silva:  

 

A análise pós-colonial junta-se, [...] às analises pós-moderna e pós-

estruturalista, para questionar as relações de poder e as formas de 

conhecimento que colocam o sujeito imperial europeu na posição atual de 

privilégio. Diferentemente das outras análises ‘pós’, entretanto, a ênfase da 

teorização pós-colonial está nas relações de poder entre nações. O pós-

colonialismo concentra-se no questionamento das narrativas sobre 

nacionalidade e sobre ‘raça’ que estão no centro da construção imaginaria 

que o ocidente fez – e faz – do Oriente e de si próprio. (2007, p. 127).      

  

A teoria pós-colonialista analisa, sobretudo, por um lado, a exploração econômica e a 

ocupação militar e, por outro lado a dominação cultural, partindo da ideia de representação do 

Outro como discurso e por isso podendo ser expressa por meio do poético verbal e/ou 

imagético, isto é, por meio de um texto da literatura assim como por meio de um texto 

imagético como a fotografia, o vídeo, o desenho ou a pintura. Ocorre assim, porque a teoria 

em foco considera a representação como central na formação e produção da identidade social 

e cultural.   

É, pois, nesta direção que encadeamos a virada cultural com a virada linguística com o 

intuito de afirmar a AT, como teoria que possibilita na Arte/Educação brasileira a virada 

arteducativa.      

A Virada Arteducativa desloca, assim, o eixo do fazer para a elaboração, ao 

acrescentar à ideia de Arte como expressão, à ideia de Arte como conhecimento histórico, 

social e cultura. 

Propõe a Arte não como objeto de mera contemplação, mas de produção de 

sentidos.  Transforma a postura do arte/educador de fazedor em um pesquisador de Arte que 

visa, por meio da leitura da obra de Arte, e da cultura visual a democratização desse 

conhecimento pelo processo arteducativo. Ser arte/educador no contexto da virada 

arteducativa caracteriza-se pela busca da leitura do discurso visual por meio de interpretações 

que articulam as ideologias, o inconsciente, a história e as linguagens. 

Esta virada ao enfatizar a leitura da imagem (obra de arte e cultura visual) resitua os 

processos de ensino e os processos de aprendizagem das visualidades promovendo a seguinte 

passagem: da banalidade imposta pela ideia de um fazer artístico escolar, que era (ainda é?) 

completamente distante do universo das Artes e Culturas Visuais, pois a Arte mesma não 

entrava na escola enquanto hoje muitos esforços são feitos nesta direção. 
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 Talvez seja essa a principal crítica nascida da virada arteducativa, isto é, a crítica a um 

fazer artístico desvinculado da articulação entre o ler, o contextualizar, pois a AT exige tanto 

do arte/educador quanto do arte/educando enfrentar os desafios do ato de criar ou recriar 

implícito a produção de sentidos.  Ambos, o ato de criar e o ato de recriar, neste caso, têm o 

mesmo valor, ou seja, são maneiras de dizer a mesma coisa: as Artes e Culturas Visuais 

trabalham encadeando cognição com imaginação nos levando para metáfora, no sentido em 

que defende Efland, ancorado em Lakoff e Johnson: 

 

A metáfora é uma das nossas ferramentas mais importantes para tentar 

compreender parcialmente o que não pode ser compreendido na totalidade: 

nossos sentimentos, experiências estéticas, práticas morais, e consciências 

espirituais. Estes esforços da imaginação não são derivações da 

racionalidade; visto que ao usar metáforas esses esforços empregam uma 

racionalidade imaginativa. (LAKOFF, JOHNSON APUD EFFLAND, 2005, 

p. 330). 

    

A ideia de virada arteducativa parte, portanto, do princípio de que as obras de arte (e a 

imagem) são construções históricas, sociais e culturais, reconfigurando o papel (social e 

histórico) do arte/educador e o da própria Arte no contexto da educação. Requerendo do 

arte/educador não ser um mago das técnicas, um mero fazedor de arte, como nos anos de 

1970, mas propõe outros desafios. Entre esses, cabe ao arte/educador se compreender como 

um propositor de situações, um problematizador da e na mediação entre a Arte e o público, no 

caso de museus, e com os estudantes no caso da escola.   

O atelier (nos museus), ou a sala de aula (na escola) passam a ser, apenas, um dos 

lugares onde se entra em contato com a Arte, pois o mundo é o lugar das imagens da Arte. Há 

outros espaços tão importantes quanto a escola, tais como: a TV, a moda, as feiras, as ruas, as 

igrejas e a internet, entre outros, pois há uma maior ênfase na relação entre Artes Visuais e 

Culturas Visuais, como procuramos destacar ao longo deste texto.  

  A perspectiva assumida nesta argumentação nos obriga a destacar o que Ana Mae 

Barbosa, assinala em nota de rodapé, em seu texto de abertura da obra organizada por ela 

Arte/Educação Contemporânea: Consonâncias Internacionais, explicando: 

  

Chamo arte popular de arte do povo. É a arte reconhecida em separado pelo 

código hegemônico como arte do povo, resultando que o artista do povo 

também se reconhece como artista. Por exemplo: Vitalino. Chamo arte das 

minorias, estética do povo ou cultura visual do povo quando o produto tem 

alta qualidade estética, não codificada pela cultura dominante, e o próprio 

criador não se vê como artista. Por exemplo: o lateiro, as bancas dos 

feirantes, os bonecos de escapamento, a confeiteira de bolo. Estética de 
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massa é a denominação que atribuo aos valores visuais dos grandes mitos e 

manifestações populares, como o carnaval, o candomblé. A ‘Popular Art’ 

dos americanos chamo cultura de massa (no singular). (BARBOSA, 2005, 

p.15). 

   

Cabe, entretanto, ressaltar que a ênfase na relação – Artes Visuais com Culturas 

Visuais – não é novidade no campo da Arte/Educação, basta lembrarmo-nos dos trabalhos 

elaborados na EAR, e na Escolinha de Arte de São Paulo nos anos de 1970.  A primeira 

escolinha desenvolveu o projeto As Igrejas de Igarassu vista pelas crianças, para o qual as 

crianças foram várias vezes a cidade pernambucana de Igarassu (famosa por possuir a igreja 

de São Cosme e Damião, datada de 1535, considerada a mais antiga do Brasil).  

A ideia era possibilitar as crianças envolvidas ver e ter alguma noção de Arte barroca 

brasileira e educar o olhar elaborando esboços das igrejas e suas obras, isto é, alguma de 

maneira contextualizar a Arte a partir da história da colonização para que depois elas 

pudessem interpretá-las esteticamente e artisticamente. O projeto por sua profundidade foi 

transformado em livro.  

 Já a segunda escolinha proporcionou as crianças visitas a lojas de design, da famosa 

Rua Augusta de São Paulo, para que observassem (atentamente) os objetos, suas 

características, suas formas, sua funcionalidade; fizeram isto também com as roupas expostas 

nas vitrines. A ideia principal era possibilitar a criança o contato com objetos de decoração e 

roupas pela via do design, relacionando-as com obras de Arte.  

Assim, não podemos dizer que a relação das Artes Visuais com as Culturas Visuais é 

uma novidade da Arte/Educação de tendência pós-moderna. O que na realidade podemos 

dizer é que tal tendência olha o passado, não pretendendo romper com o mesmo, ao contrário 

a tendência pós-moderna em Arte/Educação considera a história, se voltando para as 

experiências daqueles que abriram perspectivas para a Arte, seu ensino e sua história.       

 Do nosso ponto de vista da AT como teoria de interpretação, esta coloca em xeque 

todas as certezas modernistas que alimentaram e alimentam o ideário da Arte/Educação 

brasileira. Com isso não queremos dizer que há uma passagem de compreensão, do ensino e 

da aprendizagem modernista a pós-modernista de maneira linear, como se a postura pós-

moderna abandonasse a moderna, o que ocorre é uma ultrapassagem. Pois, o que chamamos 

de tensões entre modernismo e pós-modernismo vem do entendimento de que o moderno só 

pode assumir o prefixo pós, se este está em relação à modernidade como movimento cultural, 

assim, só podemos falar de pós-modernismo vinculado ao modernismo, como as duas visões 

– a de Efland e a de Barbosa – apresentaram anteriormente.   
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Sendo assim, não é de se estranhar o que diz Barbosa (2009) a seguir (lembramos ao 

leitor que quando ela fala de construção plástica está se referindo a construção visual, 

considerando que o campo das Artes Plásticas se expandiu incorporando a fotografia e a 

imagem em movimento, ou seja, o vídeo e o cinema): 

 

É importante repetir que o ensino pós-moderno de arte que implica contexto 

e análise interpretativa integrados ao trabalho plástico não é uma reação 

contra as conquistas do modernismo, mas uma ampliação dos princípios de 

expressão individual que marcaram a modernização do ensino de arte. O 

modernismo instituiu a livre-expressão como objetivo do ensino da arte, é 

importante mantermos as conquistas expressivas do modernismo, ampliando 

o ensino para incluir a conceituação da arte como cultura. [...]. Assim 

estaremos ao mesmo tempo preservando a livre-expressão, importante 

conquista do modernismo que caracterizou a vanguarda do ensino da arte no 

Brasil de 1948 aos anos de 1970, e nos tornando contemporâneos. 

(BARBOSA, 2009, p. 118). 

 

A visão de Ana Mae Barbosa contribui para o que estamos chamando de virada 

arteducativa e seu sentido histórico de transformações no e do campo da Arte/educação 

nacional, pois mesmo tendo sido criada visando os processos de ensino e de aprendizagem das 

Artes e Culturas Visuais, a AT é reinventada, por muitos arte/educadores, para as outras 

linguagens da Arte (Teatro, Dança e Música). 

Com o intuito de concluir este trecho do texto sabendo que somos marcados pela 

incompletude, de fala Paulo Freire, ousamos afirmar que a AT por ter sido 

criada/sistematizada a partir das condições da pós-modernidade e, portanto, ancorada em uma 

ótica pós-colonialista – possui como princípio a seguinte ideia: todo discurso poético é 

também um discurso político. Fato que nos leva a (re) afirmar que este é o sentido mais forte, 

do ponto de vista da resistência cultural e um dos mais importantes argumentos da existência 

(resistência) da Arte em qualquer processo de educação que se pretenda transformador.    

Em sua revisão da história da AT, Ana Mae Barbosa (2009), cita um trecho da 

entrevista da professora Betania Libanio Dantas de Araújo concedida a Eduardo de Carvalho, 

sobre o estudo O Humor dos Quadrinhos como Instrumento educacional, dessa resolvemos 

ressaltar:  

 

[...] foi necessário que Ana Mae pensasse o processo de conhecimento e nos 

explicasse sobre a Abordagem Triangular para nos dizer que, se atuamos 

apenas no fazer sem reflexão ou só na leitura alheio ao fazer quebra-se aí o 

princípio da aprendizagem significativa. (BARBOSA, 2009, p. 

XXVIIXXVIII).  
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Consideramos que a interpretação da professora em foco é de que a AT é uma teoria e 

por isso exige a criação de inteligibilidades por parte do arte/educador. Tal compreensão é 

também um testemunho (VIVO) que já vivemos sob a égide da Virada Arteducativa. 

 Esta é, enfim, uma versão da história da AT como teoria de interpretação do universo 

das Artes e Culturas Visuais como a desencadeadora da Virada Arteducativa.  

Apresentamos, a seguir, o terceiro tópico que busca conceituar o que é a práxis 

arteducativa, de certa maneira, como uma construção consentida, porque possui filiações 

teóricas, especialmente filosóficas, ancoradas em Deleuze e Guattari (1992). Enfatizamos que 

o conceito de práxis arteducativa é uma construção em aberto (marcada pelos desafios da pós-

modernidade) para dar sentido a este trabalho de pesquisa e por isso não tem a menor 

pretensão de universalizar-se. 
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De onde pensamos? Para que conhecemos? Como estamos, 

existencialmente, no conhecimento que construímos? Será 

que o conhecimento nos enriqueceu enquanto sujeitos? 

(ZEMELMAN, 2006, 457) 

 

 

[...] a filosofia é a arte de formar, 

de inventar, de fabricar 

conceitos. 

                                                                                                   (DELEUZE e GUATTARI, 2005, p. 10)  

 

 

3  CONTRUÇÃO DO CONCEITO DE PRÁXIS ARTEDUCATIVA  

3.1 A FILOSOFIA CRIA CONCEITOS 

 

Há três grandes campos de conhecimento criados pelos seres humanos em suas buscas 

de produzir sentidos para o mundo, são eles: a Arte, a Filosofia e a Ciência.  Nas palavras do 

estudioso do pensamento deleuziano, Silvio Gallo (2008), cada um destes campos produzem 

significações diferentes, mas com abertura para o encadeamento dialogal entre eles. Ainda 

conforme o pensamento de Gallo, podemos dizer que as três ordens de conhecimento – a Arte 

cria afetos e sensações; a Filosofia cria conceitos e a Ciência cria conhecimentos – as três 

recortam o caos.  Caos compreendido como força sempre em aberto, como um vir a ser, isto é, 

mais próximo do seu sentido grego do que do sentido atribuído pelo senso comum em nossos 

dias, que o concebe como pura desorganização.      

 Ao considerar as questões colocadas anteriormente nos parece pertinente dizer que o 

mundo não é habitado pela ordem absoluta, o mundo em vivemos criando e recriando 

possibilidades é caracterizado pelo sentido de caos como transformação e por isso a história 

dos seres humanos é marcada pela incessante busca de Ser e Ser Mais. Ou seja, vivemos mais 

(Hanna Schygulla, BAVCAR) 
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próximos do conceito de inacabamento freireano, por sermos seres abertos, sempre em 

conflito entre o real e o ideal, sempre em busca de apreender o mundo. É por isso que para 

Paulo Freire, “[...] diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não 

são históricos, os homens se sabem inacabados”. (2005, p. 83-84).  

Na zona vizinhança do conceito de inacabamento freireano encontro em Orlandi 

(2012) a seguinte observação: a incompletude peculiar à linguagem existe porque o sujeito e o 

sentido estão em movimento. Complementa a analista de discurso: “Essa incompletude de que 

falo – e que é o lugar do possível, do irrealizado, do vir a ser, do sentido outro – indica que o 

sentido não se fecha, assim também é itinerante/errante”. (ORLANDI, 2012, p. 88).  

Os dois autores, Freire (2005) e Orlandi (2012), nos ajudam a dizer sobre a construção 

de um conceito que este envolve filosofia, linguagem e história por estarmos lidando com a 

produção de sentidos, isto é, com a invenção de um conceito que já se constitui inacabado por 

ser aberto e itinerante. Conceituar, pois, é um gesto filosófico de criação (humana) 

profundamente afetado pelo histórico e pela linguagem e por esse motivo jamais acabado. 

 Assim, a construção do conceito não surge do nada, ao contrário o gesto de inventar 

um conceito nasce de questionamentos, nasce da necessidade humana de produzir sentidos 

para o mundo. Nasce, de certa maneira, do enfrentamento com o caos.  

Enfrentar o caos requer, conforme Deleuze e Guattari (2005) que lutemos contra a 

opinião. Para eles a opinião é como uma espécie de proteção que nos resguarda do caos, ou 

melhor, da força construtiva do caos, força que nos leva a nunca nos satisfazermos com as 

respostas óbvias, mas nos obriga a lidar incansavelmente com o caos como poder gerador de 

novos e/ou recriados questionamentos e sentidos. Dizem os filósofos, em destaque:  

 

[...] a arte, a ciência, a filosofia exigem mais: traçam planos sobre o caos 

Essas três disciplinas não são como as religiões, que invocam dinastias de 

deuses, ou a epifania de um deus único para pintar sobre o guarda-sol um 

firmamento, como as figuras de uma Urdoxa de onde derivam nossas 

opiniões. A filosofia, a ciência e a arte querem que rasguemos o firmamento 

e que mergulhemos no caos. Só o venceremos a esse preço. (2005, p. 260). 

 

Para compor esta espécie de introdução ao conceito de práxis arteducativa, uma 

questão elaborada pelos filósofos franceses, nos parece vital e por isso ressaltamos: “E que 

seria pensar se não se comparasse sem cessar com o caos? ” (2005, p. 267, grifo dos autores).  

Desafiados pelo questionamento de Deleuze e Guattari buscamos no filósofo brasileiro 

Gallo (2008) sua compreensão das significações que produz o caos na Filosofia, na Arte e na 

Ciência. Para Gallo, baseado especialmente em Deluze:  
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Há três ordens de saberes que mergulham e recortam o caos, produzindo 

significações: a filosofia, que cria conceitos, a arte, que cria afetos, 

sensações; e a ciência, que cria conhecimentos. Cada uma é irredutível as 

outras e elas não podem ser confundidas, mas há um diálogo de 

complementariedade, uma interação transversal entre elas. Cada uma delas, à 

sua maneira, é um esforço de luta contra o caos de nossas ideias, {...] Cada 

uma delas é uma reação contra a opinião, que nos promete o impossível: 

vencer o caos. Só a morte vence o caos, só não há caos quando já não há 

nada. (2008, p. 49-50, grifo do autor). 

 

Acrescentamos ao pensamento de Gallo uma interpretação do que vem a ser o caos na 

visão de outro filósofo também brasileiro, ou seja, uma interpretação que consideramos muito 

pertinente e aproximada a dos filósofos franceses. Esta se encontra na apresentação do livro 

Investigações Filosóficas de Ludwing Wittgenstein (2009) e é de autoria de Emmanuel 

Carneiro Leão. Recorremos ao artifício da citação para não corrermos o risco de acrescentar 

ou subtrair do pensamento de Leão (2009) a sua interpretação da palavra caos:  

    

A palavra grega ‘caos’ tem o mesmo radical do verbo chasko, que nos 

remete para a experiência de manter-se continuamente abrindo-se, de estar, 

portanto, sempre em aberto. Diz o hiato do ser, o abismo hiante da realidade 

que é, no sentido transitivo de fazer ser e realizar. Todo real se instala e se 

sustém num advento desta realidade que se abisma no hiato sem limites nem 

discriminações, sem ordens nem desordens de todas as possibilidades e 

impossibilidades. (2009, p. 8, grifo do autor). 

 

Como o texto de Leão é para apresentar a publicação da obra de Wittgenstein, o autor 

compõe sua ideia dizendo: “A linguagem real da vida quotidiana é este poder inaugural do 

caos, o poder em si indeterminado e indeterminável de toda determinação e indeterminação”. 

(LEÃO, 2009, p. 8).  

Pensamos que o sentido de advento, de poder (sempre) inaugural, de algo (sempre) em 

aberto e em transito, vivo e pulsante, atribuído por Leão ao conceito de caos, pode ser posto 

em diálogo com a compressão de Deleuze e Guattari sobre o que é o caos. Sendo, pois, 

advento o caos não pode ser pensado como algo sólido, imutável, algo que possui uma 

determinada consistência e por isso palpável e quantificável. A partir dessa conceituação de 

caos autorizada pelos filósofos enfatizados surge a questão: A construção de um conceito 

exige invenção? 
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3.2 A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO EXIGE INVENÇÃO 

 

Ousaremos (ensaiar) responder a pergunta que nos impomos – A construção de um 

conceito exige invenção? –, tomando como ancoragem o pensamento dos filósofos Deleuze e 

Guattari. Para eles a invenção de um conceito exige muito de seus elaboradores, pois não 

 

[...] há conceitos simples. Todo conceito tem componentes, e se define por 

eles. Tem portanto uma cifra. É uma multiplicidade, [...]. Não há conceito de 

um só componente [...] Todo conceito tem um contorno irregular, definido 

pela cifra de seus componentes. É por isso que, de Platão a Bergson, 

encontramos a ideia de que o conceito é questão de articulação, corte e 

suposição. É um todo, porque totaliza seus componentes, mas é um todo 

fragmentário. (2005, p. 27). 

 

Os filósofos, cujo pensamento inspiraram a construção do conceito de práxis 

arteducativa, ainda enfatizam que todo o conceito remete a um problema. Neste caso 

específico o problema que se coloca é inventar, mas, talvez fosse mais acertado dizermos 

reinventar, já que o intuito é a apropriação de conceitos elaborados por outros na perspectiva 

da composição daquilo que chamamos de práxis arteducativa. Este é, pois, o desafio: 

conceituar o que vem a ser práxis arteducativa. 

Mas antes de partirmos para a elaboração do conceito pretendido se faz urgente trazer 

para a argumentação o que pensa Zemelman (2006) ¹³ sobre a vinculação do sujeito com o 

conhecimento que constrói a partir das questões ressaltadas como epigrafe. Diz o autor: 

  

[...] para pensar a cientificidade, a sua racionalidade e os seus métodos, 

parece-nos fundamental iniciar estas reflexões com o problema da função 

que cumpre o sujeito no processo de construção do conhecimento, na 

medida em que os obstáculos que se apresentam não podem ser 

simplesmente transferidos para o plano metodológico e muito menos para o 

plano puramente técnico. Consideramos ser uma questão central a 

incorporação do sujeito no próprio discurso, sendo essa questão mais 

relevante ainda num contexto como o actual, caracterizado pelo predomínio 

de uma tecnologia de investigação que reduziu o papel do pensamento aos 

limites da razão instrumental. (2006, p. 457, grifo nosso).  

  

Compreendemos a partir deste ponto de vista a função do sujeito (que busca conhecer) 

vinculado à construção do conhecimento como enfatiza Zemelman (2006), dialogando com a 

interpretação que Chaui (2010) elabora a partir do pensamento de Maurice Merleau-Ponty, 

afirmando a articulação da ontologia (teoria do ser) com a epistemologia (teoria do 

conhecimento). Isto é, opondo-se a cisão entre o sujeito que conhece com o objeto de 
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conhecimento (da consciência com o corpo), pois para Merleau-Ponty estamos no mundo 

habitando-o e ele é mais velho do que nós, existe antes de nós.  

A partir da reelaboração de Chaui sobre o pensamento de Merleau-Ponty 

interrogamos: o ato de tentar construir um conceito não é também fruto de uma necessidade 

de resituar a relação epistemologia com ontologia? Ela responde: “A experiência criadora é o 

emblema de uma nova ontologia...”. (2010, p.270). 

O que ocorre em pesquisa, ou melhor, o impacto de tal posição com relação ao gesto 

de pesquisar segundo Dayrell, por sua vez tendo como suporte o pensamento de Alberto 

Melucci, é que: 

 

[...] passa-se, então, da conexão linear entre hipótese e verificação das 

hipóteses, que era o modelo clássico da pesquisa científica, a explicação 

emergente e recorrente dos processos nos quais o conhecimento é produzido 

através da troca dialógica entre observador e observado; a explicação não é 

entendida como verificação objetiva de hipóteses, mas como processo de 

produção de conhecimento que se adéqua progressivamente através da 

interação entre observador e observado. (2005, p. 34). 

 

Portanto, partindo, de tais argumentações, e de certa maneira autorizados por Deleuze 

e Guattari, caminhamos em direção a invenção de nosso conceito – práxis arteducativa
13

– que 

se compõe do entendimento do que é práxis com base em Freire (1982, 1997, 2005), Souza 

(2007), Rossato (2008), e Brandão (2008) permeada do pensamento de Barbosa (1998; 2002; 

2009; 2011), que é a referência em Arte seu ensino e sua história. Lembramos que estes 

autores, citados aqui, são declaradamente filiados ao pensamento freireano, ou melhor, são 

interpretantes da teoria da educação criada por Freire. 

 Buscamos, assim e enfim, construir por meio da junção de faces das teorias desses 

autores – num processo de composição – uma concepção de práxis que traduza o campo da 

Arte/Educação.  

Para Souza (2007) o grande desafio da educação neste milênio diz respeito à 

reinvenção da educação em todas as suas dimensões, mudanças que estão profundamente 

relacionadas às transformações do ethos acadêmico. Assim, o desejo de conceituar práxis 

arteducativa (grafada deste modo) nos remete a ideia de ethos em seu sentido filosófico, ou 

seja, de morada ou habitat do sujeito, associado ao sentido dado pela sociologia, isto é, de 

costume de um povo; de certa maneira o que ousamos é por meio do conceito de práxis 

                                                           
13

 Embora tenhamos colocado no início da pesquisa a expressão prática arteducativa ao longo do estudo fomos 

compreendendo que a denominação práxis arteducativa é mais próxima do pretendemos porque enfatiza a 

dialogicidade do conceito.  
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arteducativa trazer para a pesquisa o ethos do arte/educador, ou melhor, dar contornos a sua 

identidade, no sentido político de categoria minoritária que faz parte de uma categoria maior 

denominada de educador – mesmo que isso signifique sempre uma busca constante. Neste 

sentido, Freire (1996) chama a atenção: “A inconclusão, [...], faz parte da natureza do 

fenômeno vital. Inconclusos somos nós, [...] a inconclusão que se reconhece a si mesma 

implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente processo social de 

busca”. (p. 55).  

Este é, pois, o sentido político do conceito de práxis arteducativa: enfatizar no 

contexto mais amplo da Educação o campo da Arte/Educação – o ethos
14

 do arte/educador – e 

a sua ação política de democratização dos saberes artísticos. Isto significa trazer para o âmbito 

dos processos de ensino e de aprendizagem a dimensão estética e artística como fundantes 

para aquilo que Freire chama de leitura de mundo
15

. Práxis para Freire (2005) se constitui no 

complexo: Palavra (ação/reflexão) = Práxis.   Necessariamente isto se relaciona a uma 

interpretação de práxis que inclui o diálogo entre teoria e prática na direção proposta por 

Rossato:  

 

A práxis implica na teoria como um conjunto de ideias capazes de interpretar 

um dado fenômeno ou momento histórico, que, num segundo momento, leva 

um novo enunciado, em que o sujeito diz a sua palavra sobre o mundo e 

passa a agir para transformar esta mesma realidade. É uma síntese entre 

teoria-palavra e ação (2010, p. 325, grifo nosso). 

  

 O ato de alfabetizar-se e educar-se, nesta perspectiva é Interpretado como processo de 

transformação, que conforme Brandão: 

[...] significa algo mais do que apenas aprender a ler palavras e desenvolver 

certas habilidades instrumentais. Significa aprender crítica e criativamente 

‘o seu mundo’. Significa aprender, a partir de um processo dialógico em que 

importa mais o próprio acontecer partilhado e participativo do processo do 

que os conteúdos com que se trabalha, a tomar consciência de si mesmo 

(Quem de fato e de verdade sou eu? qual o valor de ser quem sou?); tomar 

consciência do outro (quem são os outros com quem convivo e partilho a 

vida? Em que situação e posições nós nos relacionamos? e o que isso 

significa?); e tomar consciência do mundo (o que é o mundo em que vivo? 

Como ele foi e segue sendo socialmente construído para haver-se tornado 

assim como é agora? O que nós podemos fazer para transformá-lo). (2010, p. 

70, grifo do autor e grifo nosso). 

                                                           
14

 Ethos, palavra de  origem grega que significa valores, ética, hábitos. 
15

 Leitura de mundo é um dos verbetes do Dicionário Paulo Freire (2008). Nesse, o ato de dizer a palavra, 

segundo Passos requer compreender que: “Três realidades, no espaço e no tempo da história, encontram-se 

soldadas, indiscriminadamente: o mundo, nós e os outros. É a palavra que estabelece uma circularidade 

comunicativa e de mútuo partejamento de tudo e de todos como totalidade.” (PASSOS, 2008, p. 240).   
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3.3 CONCEITO DE PRÁXIS ARTEDUCATIVA  

 

O que é, então, a práxis arteducativa? É um amalgama constituído pela ideia freireana: 

Palavra (ação/reflexão) = Práxis, é aberto e dialógico ao se encadear com a ideia de ethos 

tomado de Souza (2007), que se encadeia, por sua vez, com o entrecruzamento do campo da 

Arte com o campo da Educação, dando vida ao campo de ensino, aprendizagem e pesquisa 

conhecido como Arte/Educação, fundamentado em Barbosa (1998; 2002; 2009; 2011). É, 

pois, epistemologia da Arte: estuda os modos como se ensina e se aprende Arte, mas é 

epistemologia situada histórico e socialmente, isto é, se materializa na estreita relação entre 

teoria do conhecimento com teoria do ser. Partindo da centralidade das linguagens artísticas, 

enfatiza o entendimento de que toda linguagem é situada porque toda linguagem é sempre 

cultural, manifesta posição de gênero, de etnia, de orientação sexual, religiosa, de classe 

social, ou seja, posições ideologias construídas e/ou introjetadas nas e pelas culturas. Enfim, a 

práxis arteducativa manifesta-se pelo ethos do arte/educador, tanto no plano da identidade 

pessoal quanto no plano da identidade coletiva. Neste sentido retomamos Souza:  

 

A Práxis Pedagógica são processos educativos [...] historicamente situados 

no interior de uma determinada cultura, organizados de forma intencional 

por instituições socialmente para isso designadas ou que se atribuem essa 

tarefa. É, pois, a Educação se dando institucional e intencionalmente. (2007, 

p. 179, grifo do autor). 

 

Deste modo, “[...] assume-se que a prática pedagógica ou práxis pedagógica seja um 

tempus e um lócus de realização intencional e organizada da educação. Um lócus em que se 

realiza a educação de maneira coletiva [...]”. (SOUZA, 2007, p. 179, grifos do autor).  

Souza na mesma obra ressalta que a perspectiva da práxis pedagógica é a 

condensação/síntese da prática docente, da prática discente, da prática gestora, todas elas, 

permeadas pelas relações de afeto que se estabelecem entre os sujeitos na direção de uma 

prática epistemológica. Ao realçar o afeto entrecruzando todas essas práticas, compreendemos 

que, de certa maneira, o autor em debate, chama a atenção para a importância da articulação 

entre a teoria do conhecimento com a teoria do ser. 

Contém, ainda, dizer que o conceito de práxis arteducativa é uma construção para dar 

sentido a este trabalho de pesquisa, ela é uma pretensão, mas não se pretende absoluta. Trata-

se, apenas, de um conceito que é aberto e que busca problematizar as questões 

contemporâneas da teoria e da prática (da práxis) do ensino e da aprendizagem em Arte na 
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perspectiva da AT. Considerando que tal abordagem teórica promove a virada arteducativa, 

exigindo do arte/educador buscar se tonar um pesquisador de Arte, um leitor de Arte, um 

problematizador do universo da Arte que possui pensamento crítico. 

Constituída, assim, a práxis arteducativa leva-nos a compreender o processo de leitura 

de mundo de maneira a incluir nesse a dimensão estética e artística, isto é, por serem 

dimensões (humanas) que se constituem no plano das culturas, trazem as marcas históricas e 

sociais do lugar do sujeito no mundo; citamos a seguir um fragmento de texto, que embora 

longo, pretende enfatizar a nossa posição com relação ao encadeamento da dimensão estética 

e artística do e no gesto de ler o mundo: 

Todas as vezes que viajo pelo interior ou ando de metrô, trem ou qualquer 

outra condução que proporcione através de suas janelas um olhar à ocupação 

humana ao longo das estradas e vias de tantos brasis, escapa sempre desse 

meu olhar curioso e atrevido o desejo de captar a arquitetura das casas, o 

jeito de vestir das pessoas. Rasgos de cenas e sons que compõem um filme 

interior nunca acabado, porque é vivo e surpreendente, se transformando 

sempre. [...] 

Nesse sentido, é incrível perceber barro e palha transformados em casa: na 

arquitetura própria dos que não sabem que possuem uma forma peculiar de 

organizar sua moradia ou o jeito de casa que lhes cabe economicamente e 

esteticamente. Esse mesmo pensar, sentir, toma conta de mim, quando esse 

olhar curioso passeia pela organização alegre de uma feira, com suas 

barraquinhas de frutas de variadas cores, cereais expostos em sacos, roupas, 

móveis, utensílios, tudo organizado segundo uma estética. 

Quando ao olhar é permitido maior tempo de curiosidade, percebemos as 

plantas dos jardins, as flores dispostas para enfeitar as imagens dos Santos, 

cortinas de chita com suas estampas, fotografias registrando cenas 

familiares, poucos móveis dispostos com uma organização própria, 

utensílios esculpidos do barro. Tudo inventado para dar sentido à vida em 

busca da construção da dignidade de viver; para dar uma qualidade de vida.  

[...] 

A capacidade de se aproximar do lugar do outro com paixão – na história do 

outro – se traduz no reconhecimento de que há uma estética, uma ética e um 

sentido artístico – uma história – em cada uma das marcas ostensivamente 

exuberantes de humanidade que vemos através de nossas janelas. É a história 

ética, estética e artística de homens e mulheres que talvez nunca tenham ido 

a um museu, a um cinema ou a um teatro, mas esses homens e mulheres não 

são desprovidos da capacidade humana de organizar e aprender a reorganizar 

seu jeito de ser, arrumar sua casa, escolher sua roupa, celebrar a vida/morte – 

ritualizar. (AZEVEDO, 1999, p. 68-69). 

 

Fiori, no prefácio de Pedagogia do Oprimido, chama a atenção: “Talvez seja este o 

sentido mais exato da alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor e como 

testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se”. (2005, p. 08). 

Ousamos parafrasear Fiori (2005) dizendo: alfabetizar-se em Artes Visuais é desenhar-se, é 
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contar-se por meio de outros códigos, outros símbolos e outras regras de linguagem. É lidar 

com a linguagem artística e sua complexidade, é lidar com uma noção de regras que se 

estabelecem dialogicamente entre a disciplina e a indisciplina. É dizer do habitar o mundo por 

meio de uma linguagem tão ambígua, na qual sua entrelinha convida ao diálogo porque possui 

vida. Isto exige uma práxis própria para o campo de entremeio que vem sendo denominado de 

Arte/Educação, não como um modelo que deve ser seguindo ou usado por todo arte/educador, 

pois, talvez, o mais acertado fosse dizermos reelaborado por cada arte/educador em sua busca 

de autonomia.  

 

3.4  TODO CONCEITO TEM UMA HISTÓRIA  

 

No Brasil, o filosofo deleuziano, Gallo, já citado anteriormente, afirma que:  

Todo conceito tem uma história. Cada conceito remete a outros conceitos do 

mesmo filósofo e a conceitos de outros filósofos, que são tomados, 

assimilados, retrabalhados, recriados.  Não podemos, entretanto, pensar que 

a história do conceito é linear; ao contrário, é uma história de cruzamentos, 

de idas e vindas, uma história em ziguezague, enviesada. Um conceito se 

alimenta das mais variadas fontes, sejam filosóficas sejam de outras formas 

de abordagem do mundo, como a ciência e a arte. (2008, p. 40). 

  

Com o processo de construção do conceito de práxis arteducativa não foi diferente, 

pois, como vimos, vários autores foram mobilizados, diversas fontes se entrecruzaram para 

esta composição e finalmente este conceito se constituiu para e neste trabalho de pesquisa. 

Pensamos em dois fatores que concorreram para a necessidade de construção deste 

conceito: o primeiro, de caráter mais específico do campo da Arte/Educação, e que já era 

latente, ou seja, intuitivamente existia nas buscas conceituais dos arte/educadores de nosso 

país, refere-se a práxis arteducativa como o ethos do arte/educador no sistema da Arte. 

Sistema, no qual, o próprio campo da Arte/Educação sequer é considerado. A não ser quando 

se pretende um grande número de visitantes nas exposições famosas (como a Bienal de São 

Paulo) e nos museus, e mesmo assim em uma posição subalterna, ou seja, sob a orientação 

dos detentores do poder em tal sistema, tais como: curadores, críticos e historiadores da Arte 

e, é claro, o próprio artista. O segundo, mais relacionado ao diálogo entre Arte e Educação, 

refere-se à pesquisa em Arte/Educação no âmbito da pós-graduação em Educação, por ser esta 

mais recente, carece do ethos do arte/educador para articular teoria e pratica neste campo de 

ensino e pesquisa. Em outras palavras, o conceito de práxis arteducativa busca atribuir a 

pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem em Arte a sua importância no processo de 

educação. 
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Sendo assim o que pretendemos ao tentar conceituar práxis arteducativa é localizar 

na história mais ampla da Educação a ideia de Arte como conhecimento, isto é, como o 

conhecimento historicamente mais antigo que a humanidade tem registrado (a pintura 

rupestre), e por esta razão não pode ser excluído do processo de construção do conhecimento 

sistematizado, ou seja, do processo de educação quer seja formal, quer seja informal. 

Portanto, para o arte/educador a leitura de mundo ultrapassa a interpretação 

(apenas) das palavras e dos números indo atingir as imagens, as cenas e as sonoridades. 

Historicamente isto não é novidade, pois encontramos no pensamento freireana esta marca. 

Além de ter sido professor da Escola de Belas Artes, Freire levou para os círculos de cultura a 

leitura da imagem. Uma comprovação deste fato histórico está no texto que Barbosa escreveu 

para o famoso livro organizado por Gadotti (1996), intitulado sugestivamente de Paulo 

Freire: uma biobibliografia: 

  

Poucos sabem que Paulo Freire esteve ligado à Arte/Educação desde os 

inícios de sua ação educacional. Foi presidente da Escolinha de Arte do 

Recife nos anos 50 e sua mulher Elza Freire pode ser considerada uma das 

pioneiras da integração da Arte na Escola Pública, dando ênfase às 

produtivas implicações do fazer artístico com a alfabetização. [...] 

Durante o exílio, Paulo Freire e Dona Elza mantiveram um estreito contato 

com a Escolinha de Arte de São Paulo
 
que de 1968 a 1971 desenvolveu 

pesquisas orientadas de longe por Paulo Freire e de perto pelos livros que 

nos enviava de Geneve. Talvez por ser esta ligação com a Arte/Educação 

pouco conhecida é que tenha sido possível introduzi-lo à Universidade de 

São Paulo através dos trabalhos nesta área. (GADOTTI, 1996, p. 637). 

 

Outro aspecto histórico importante com relação às conexões entre Educação e Arte do 

ponto de vista do pensamento freireano, pode ser encontrado no acervo do Museu Francisco 

Brennand (Recife/PE), local em que se encontra um conjunto de imagens elaboradas pelo 

artista por solicitação do educador. Vejamos a seguir o que diz sobre esta história o próprio 

Brennand em entrevista ao Jornal do Comercio (JC online):  

  

Eu fui apresentado a Paulo Freire por Ariano Suassuna. Então, Freire me 

pediu para fazer algumas dezenas de desenhos para ilustrar seu método de 

alfabetização. As peças foram apreendidas e eu consegui resgatar seis, mas o 

próprio educador me disse que as outras estavam microfilmadas. Há pelo 

menos um registro delas. (BRENNAND, 2000, s/p). 

 

 Convém ainda ressaltar que o último livro de Madalena Freire, (arte/educadora, filha 

de Paulo Freire) Educador (2008) traz várias das imagens elaboradas por Brennand, 
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reafirmando o que diz anteriormente o artista, pois Freire astutamente microfilmou as obras 

de arte, salvaguardando-as da fúria da ditadura. E quando da publicação do livro de Madalena 

Freire os arte/educadores tiveram a oportunidade de conhecer melhor as conexões propostas 

por Freire entre Educação e Arte e as imagens do artista que eram estudas como metáforas 

dos temas geradores nos círculos de cultura. 

 Assim não é por acaso o testemunho da própria autora (Madalena Freire), no qual ela 

diz ter sido introduzida as obras de Brennand e outros artistas pernambucanos por Noemia 

Varela, na EAR durante os anos de 1950. O que deve ter possibilitado, mais tarde, 

precisamente em 1968, ter participado junto com Ana Mae Barbosa e Joana Lopes da criação 

da Escolinha de Arte de São de Paulo. É importante também ressaltar que todos os filhos de 

Paulo Freire estudaram na EAR.  

As conexões estabelecidas por Freire entre Educação e Arte foram decisivas, em nossa 

compreensão, para a constituição do campo da Arte/Educação brasileira e de maneira muito 

especial para aquilo que estamos chamando de ethos do arte/educador, que por sua vez está 

intimamente relacionado com o conceito de práxis arteducativa. 

Deste modo, o conceito de práxis arteducativa, por sua forte ligação com o 

pensamento freireano, busca a problematização do universo das Artes e Culturas Visuais, 

sendo profundamente importante para a constituição da AT, como teoria aberta, que é por nós 

compreendida como teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais. 

Assim como a AT é aberta, podendo ser reelaborada por seus interpretantes de 

diferentes maneiras por constituir-se como teoria de interpretação, a práxis arteducativa 

também possibilita a reelaboração pelo arte/educador, considerando tanto suas visões de 

mundo, seus saberes, seus lugares de fala, assim como o de seus estudantes. Isto porque os 

nossos conhecimentos sobre o mundo são sempre parciais e quando nos juntamos aos outros 

podemos ser mais inteligentes, isto é, criarmos interpretações mais significativas, mais 

elaboradas e mais complexas. No campo da Arte/Educação tal abertura é propulsora da 

reinvenção, e ao encadear imaginação com cognição, encontramos a metáfora. Sobre a 

metáfora defende Efland: 

 

Proponho que o aprendiz compreenda a metáfora, nos trabalhos de Arte, 

relacionada ao papel que desempenha na construção do mundo – dando-lhe 

esse significado. Uma Arte/Educação que deixe de reconhecer o caráter 

metafórico do significado da arte não tem sério proposito educativo. (2005, 

p. 342). 
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O conceito de práxis arteducativa, deste modo, por ser aberto não pode (jamais) 

desprezar o que diz o filósofo da linguagem Wittgestein: “Os conceitos nos conduzem às 

investigações. Eles são expressão de nosso interesse, e conduzem o nosso interesse”. (2009, p. 

203). 

Assim, o conceito de práxis arteducativa nasceu no contexto desta pesquisa, este faz 

sentido para esta pesquisa e talvez ajude outros arte/educadores em sua práxis. Por isso, 

reafirmamos que este conceito não pretende se universalizar, porque também não se pretende 

absoluto, surgiu das contingências do trabalho de pesquisa sobre a recepção da AT em 

Pernambuco, tendo como foco o discurso de um pequeno grupo de arte/educadores, que é 

tema do sexto tópico que trata da análise do corpus da pesquisa: os cadernos de bordo.  

O próximo tópico se refere a filiação com a teoria da AD, reinventada no contexto 

desta pesquisa, filiação ancorada, especialmente, no pensamento de Orlandi (2007; 2010; 

2011; 2012), autorizada pela seguinte compressão/síntese:  a imagem é um discurso 

polissêmico gerador de sentidos assim como é a palavra. 
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  A AD não é uma metodologia, é uma disciplina de interpretação fundada 

pela interseção de epistemologias distintas, pertencentes a áreas da 

linguística, do materialismo histórico e da psicanálise. [...] O 

processo de análise discursiva tem a pretensão de interrogar os 

sentidos estabelecidos em diversas formas de produção, que podem 

ser verbais e não verbais, bastando que sua materialidade produza 

sentidos para a interpretação; podem ser entrecruzados com séries 

textuais (orais e escritas) ou imagens (fotografias) ou linguagem 

corporal (dança).  

(CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 680). 

 

 

4  PALAVRAS E  IMAGENS COMO DISCURSO 

 

4.1 PELOS DISCURSOS INVENTAMOS E REINVENTAMOS O MUNDO 

 

Se é fato a afirmação anterior, faz-se necessário a seguinte conceituação de discurso 

elaborada por Eni Orlandi: “[...] a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de 

curso, de percurso, de correr por, de movimento”. (2010, p. 15). Assim, o discurso é palavra 

em movimento que ganha sentidos nas práticas sociais de linguagens. O mesmo ocorre com 

as imagens? 

Em outra obra a analista de discurso, cujo pensamento nos ancoramos, diz: “[...] as 

palavras não significam em si. É o texto que sinifica”. (ORLANDI, 2007, p. 52). Isto é, 

conforme Orlandi “O sentido é sempre sentido para, e não sentido em si”. (p. 95, grifo da 

autora). 

Pensamos que o mesmo ocorre com as imagens, pois, autorizados pela autora em 

destaque, compreendemo-as também como linguagens que reclamam por sentidos, 

(Psiu, CAMPOS, 1966). 
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 [...] não há um sistema de signos só, mas muitos. Porque há muitos modos 

de significar e a matéria significante tem plasticidade, é plural. Como os 

sentidos não são indiferentes à matéria significante, a relação do homem 

com os sentidos se exerce em diferentes materialidades, em processos de 

significação diversos: pintura, imagem, música, escultura, escrita, etc. 

(ORLANDI, 2007, p. 12). 

 

Por isso, não podemos esquecer que as imagens e as palavras constituem as linguagens 

e que essas possuem simbolismos que se relacionam com os rituais do cotidiano, carecendo 

do estudo dos seus significados, isto é, carecendo de semântica, necessitando do gesto de 

interpretar porque tanto o discurso visual quanto o discurso verbal trazem brechas, entrelinhas 

e ambiguidades, ou seja, são polissêmicos, inconclusos e jamais transparentes. Pois, para os 

analistas de discurso, as informações não ocorrem linearmente entre um emissor e um 

receptor. 

Por ser o discurso uma criação humana é caracterizado por nossa incompletude. 

Recorremos novamente a uma afirmação de Orlandi: “[...] a linguagem é estrutura e 

acontecimento, tendo, assim, de existir na relação necessária com a história (e com o 

equívoco)”. (2007, p. 12). A principal marca das linguagens é ser incompleta, ou melhor, 

assim como o ser humano é incompleto justamente porque é humano – sujeito ao 

atravessamento das ideologias e do inconsciente, afetado pelas questões históricas, sociais e 

culturais – as linguagens que produz para interpretar e dar sentido ao mundo em que vive, 

também possuem como marca principal a incompletude. Essa falta que encontramos tanto no 

ser humano quanto em suas linguagens, conforme Orlandi (2007) aponta para a seguinte 

direção: “Os sentidos não ‘brotam’ das palavras”. (ORLANDI, 2007, p. 99, grifo da autora).  

Talvez porque os efeitos dos sentidos sejam multiplos e variados. Esta pesquisadora da AD 

em outro trecho do mesmo livro diz que,  

 

A interpretação está presente em toda e qualquer manifestação de linguagem. 

Não há sentido sem interpretação. [...] os sentidos não se fecham, não são 

evidentes, embora pareçam ser. Além disso, eles jogam com a ausência, com 

os sentidos do não-sentido.  (2007, p. 09). 

 

Assim sendo, as palavras do poeta, Fernando Pessoa, no fragmento do poema a seguir 

e as imagens que criamos a partir delas, por ressoarem em muitos de nós, que amamos o poeta 

português, surgem como o acontecimento: 
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Sentir tudo de todas as maneiras,  

Viver tudo de todos os lados,  

Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo  

tempo, 

Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos  

Num só momento difuso, profuso, complexo e longínquo. 

Eu quero ser sempre aquilo com quem eu simpatizo, 

[...]   

Todos os amantes beijaram-se na minh’alma, 

Todos os vadios dormiram um momento em cima de mim, 

Todos os desprezados encostaram-se um momento ao meu o 

ombro, 

Atravessaram a rua, ao meu braço, todos os velhos e os  

doentes, 

E houve um segredo que me disseram todos os assassinos . 

(PESSOA, 1977, p. 344). 

 

Acontecimento que segundo Maria Cristina Leandro Ferreira “[...] inaugura uma nova 

forma de dizer, estabelecendo um marco inicial de onde uma nova rede de dizeres possíveis 

irá emergir”. (2001, p. 11). 

A rede de dizeres que surge, materializa-se no ritual por meio e através das palavras e 

das imagens, ritual que as tranformam em gestos de linguagens marcados pela 

impossibilidade do sentido literal, pois as linguagens são polissêmicas, isto é, ganham 

significação no contexto ( assim como as iamgens). Nas  palavras de Orlandi, nossa 

linguagem, “[...] serve para comunicar e para não comunicar. As relações de linguagem são 

relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são multiplos e variados”. ( 2010, p. 21). 

Além disso, anida segundo Orlandi no mesmo texto, é a partir dai que se define o discuro 

como: “[...] efeito de sentidos entre locutores”.  (2010, p. 21).  

 Nasce aqui e assim o desafio da produção de sentidos. As imagens assim com  as 

palavras, na verdade, trazem a marca da inderterminação, da ambiguidade e da instabilidade, 

ou seja, a produção de sentidos não é algo dado, exige trabalho, atenção, busca, exige lidar 

com  um universo de signos polissêmicos. Enquanto que o ritual, ou talvez fosse mais 

apropriado dizermos os rituais, caracterizam a vida cotidiana, as relações sociais, onde 

agimos, de certo modo, segundo determinados ritos. Basta lembrarmos dos cultos de todas as 

religiões, do ato de ir a escola, ao cinema, ao teatro, a um juri, ou ainda simplesmente assistir 

televisão, ler um jornal, esperar ser atendido numa fila de banco ou numa sala de médico, 

arrumar a casa, vender frutas ou verduras numa feira, pedir esmolas, trabalhar. 

Todos esses rituais cotidianos refletem as posições sociais dos sujeitos, há nesses os 

sujeitos protagonitas e os não protagonistas, há os sujeitos que são visíveis e os que são 

insisíveis socialmente, ou seja, esses rituais se traduzem em discursos de diferentes lugares 
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sociais, diferentes culturas, diferentes poderes, eles expressam o prestigio ou a exclusão, eles 

têm a ver (profundamente) com as ideologias. Novamente o pensamento de Orlandi nos 

ajuda: “Quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar da sociedade para outro alguém 

também de algum lugar da sociedade e isso faz parte da significação”. (2011, p. 26). 

Então, ter prestígio social ou estar à margem do sistema hegemônico instituido, indica 

que o sujeito do discurso está vinculado ao gesto de criação linguística e esse tem a ver com 

os rituais do cotidiano, isto é, compreender, por sua vez, que a noção de sujeito não é algo 

dado pacificamente, não é algo fixo e imutável, mas se constitui na concretude da vida social 

e histórica, ou melhor, tal noção implica necessariamente correlação de forças, lutas na 

maioria das vezes assimétricas, porque vivemos em um mundo carregado de injustiças, no 

qual os bens materiais e simbólicos não são repartidos equitativamente. 

Do ponto de vista da AD, o sujeito do discurso não possui domínio sobre si mesmo. 

Michel Pêcheux (1988) diz que o sujeito do discurso não se revela, não se descobre; isso 

ocorre, porque o sujeito do discurso não é original, ele se constitui pelo esquecimento daquilo 

que o determina. Melhor dizendo, o entendimento de sujeito para a AD rompe com a ideia de 

sujeito uno e integral, de sujeito autossuficiente, de essência do sujeito. Portanto, cabe trazer 

para este texto a noção de sujeito nas palavras de Orlandi:  

 

Há uma contradição inerente à noção de sujeito que vem da relação entre 

identidade e alteridade e que se constituem mutuamente. É um movimento 

que, ao marcar a identidade, atomiza, porque distingue, e, ao mesmo tempo, 

integra, porque esta é sempre feita de uma relação. (2011, p. 187, grifos da 

autora). 

 

Segue Orlandi, com sua argumentação sobre a não centralidade do sujeito do discurso, 

afirmando que tal contradição é pensada na AD segundo dois lugares: no primeiro, o sujeito é 

marcado pela ilusão de que ele é a fonte de seu dizer, não compreendendo que seu dizer tem 

origem em outros dizeres; no segundo a marca vem da relação entre a formação discursiva e a 

formação ideológica. E a analista de discurso observa: “Por isso, para nós, ser na linguagem é 

ser-se estranho, isto é, ser sujeito, em termos de discurso, é ser fora-de-si, é dividir-se”. 

(ORLANDI, 2011, p. 188). 

Ao retomar o ritual, ressaltamos Charaudeau e Maingueneau (2008) em Dicionário de 

Análise do Discurso, no verbete em que eles dizem: 
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A frequente complexidade dos rituais vem do fato de que eles ocorrem, de 

preferência, em situações complexas e ‘arriscadas’: são, de alguma forma, 

soluções prontas que a língua coloca à disposição dos sujeitos para lhes 

permitir que resolvam, da melhor maneira, os problemas comunicativos que 

encontraram ao longo da vida cotidiana (2008, p. 439, grifo dos autores).  

 

No mesmo verbete os autores citam o linguista norte-americano William Labov, 

afirmando que: “[...] o estudo do comportamento ritual é importante para a elaboração de 

uma teoria do discurso”. (LABOV Apud CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008, p. 

440, grifo dos autores). 

 

4.2 SOBRE O DIZER  

 

Surge, assim, o (quase) dizer das coisas e de nós mesmos no mundo, pensamos que é 

quase dizer, porque os sentidos não são evidentes por existir sempre a possibilidade de outras 

intrepretações para as imagens  e as  palavras, além disso, o sujeito da linguagem não é um 

sujeito-em-si. 

Sendo assim, a busca de produzir sentidos por meio de nossos dizeres nos leva para o 

lugar do ritual, em outra palavras: nos leva para o teritório dos efeitos de sentido(s), isto é, 

exige a interlocução, o Outro como interpretante que também vive o (quase) dizer – a 

itinerancia, pois os teóricos da AD enfatizam que os sentidos são construidos na interlocução 

e essa possui como lugar privilegiado as práticas sociais. Mas não podemos também esquecer 

as palavras de Orlandi sobre o gesto de interpretar: “A interpretação [...] não é um mero gesto 

de decodificação, de apreensão do sentido.Também não é livre de determinações. Ela não 

pode ser qualquer uma e não é igualmente distribuída na formação social”. (2007, p. 67). 

Talvez, por isso, as palavras do poema de Fernando Pessoa (citado anteriormente neste 

texto), ao ressoarem em nós se transfomem e rompam o silêncio, nos provocando. 

Novamente, aqui, vamos buscar em Orlandi (2007) uma compreensão complementar ao gesto 

de interpretar, diz a autora que o que garante a interpretação é a memória sob dois aspectos:  

 

a) a memória institucionalizada, ou seja, o arquivo, o trabalho social da 

interpretação em que se distingue quem tem e quem não tem direito a ela;  b) 

a memória constitutiva, ou seja, o interdiscurso, o trabalho histórico da 

constituição da interpretação (o dizível, o repetível, o saber 

discursivo).(ORLANDI, 2007, p. 67-68). 
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 Da memória das palavras do poema surge o dizivel (quem sabe  novos dizeres) e o 

entendimento do que é discurso. Esse se realiza nas práticas sociais – no ritual da partilha dos 

sentidos – num ponto preciso: na confluência dos sentidos compartilhados dos textos pelo ato 

de recriação, compondo uma espécie de cadeia discursiva. No entanto, não podemos esquecer 

que a relação entre linguagem, ideologia e inconsciente explicita os determinantes históricos 

dos processos de significação. 

Mesmo as linguagens sendo marcadas pela incompletude, inerente à vida humana, os 

discursos dos artistas ressoam pela humanidade afora em tempos diferentes e em culturas 

diferentes, ganhando outros e novos sentidos. Com isso, não queremos afirmar tais discursos 

como universais – como as eloquentes metanarrativas modernistas. O que pretendemos é 

chamar a atenção para a seguinte questão: as práticas sociais desencadeiam diálogos 

inimagináveis entre diferentes sujeitos culturais, que em um lugar – chamado discurso – se 

tocam, se entreolham, se reconhecem, se estranham. Realizam o ritual das palavras e das 

imagens, ou seja, realizam o dizer. Sobre o dizer (de si) Orlandi realça:  

 

Todo sujeito, ao dizer, produz um gesto mínimo de interpretação que é a 

inscrição de seu dizer no interdiscurso (no dizível) para que ele faça sentido. 

Aí trabalha um efeito ideológico elementar que está no fato de que todo 

discurso se liga a um discurso outro, por sua ausência necessária. (2007, p. 

115, grifo nosso). 

  

O dizer de si leva-nos, portanto, ao seguinte entendimento: muitos desses textos ( não 

verbais ou verbais) nunca os escrevemos, mas temos a possibilidade de (re)escrevê-los a partir 

de nossas próprias experiências de vida e de partilha na vida social. De certa maneira, as 

linguagens (as imagens  e as palavras) trazem as “vozes” de quem viveu antes de nós e assim 

somos capazes de escutar seus ecos. 

Neste sentido, duas noções fundamentais na AD não podem ser esquecidas, são elas: o 

interdiscurso e o intradiscurso. Recorremos a Ferreira ( 2001) para tomar de empréstimo sua 

noção de Interdiscurso. Segundo a autora é:  

 

[...] o conjunto das formações discursivas e se inscrevem no nível da 

comunicação do discurso, na medida em que trabalha com a re-significação 

do sujeito sobre o que já foi dito, o repetível, determinando os 

deslocamentos promovidos pelos sujeitos nas fronteiras de uma formação 

discursiva. O interdiscurso determina materialmente o efeito de 

encadeamento e articulação de tal modo que aparece como o puro ‘já dito’ 

(FERREIRA, 2001, p. 18,  grifos da autora). 
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A noção de interdiscuro nos leva a pensar que todos os discursos são atravessados pela 

interdiscursividade, ou seja, eles são habitados pelos discursos que outros sujeitos já disseram 

antes de nós – é o já-dito, esta na memória social coletiva. Assim, o interdiscurso é para 

Courtine (2008): “[...] uma articulação de formações discursivas que se referem a formações 

ideológicas antagônicas”. (COURTINE apud CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008, p. 

286). Ampliando a noção de interdiscurso dizem Charaudeau e Maingueneau que de maneira mais 

ampla,  

 

[...] chama-se também de ‘interdiscurso’ o conjunto das unidades discursivas 

(que pertencem a discursos anteriores do mesmo gênero, de discursos 

contemporâneos de outros gêneros etc.)  com os quais um discurso 

particular entra em relação implicita ou explicita. Esse interdiscurso pode 

dizer respeito a unidades discursivas de dimensões muito variáveis: uma 

definição de dicionário, uma estrofe de um poema, um 

romance...Charaudeau fala, de ‘sentido interdiscursivo’ tanto para as 

locusões ou os enunciados cristalizados ligados regularmente às palavras, 

contribuindo para lhes dar um ‘valor simbólico’ – por exemplo, para 

passarinho, unidades como ‘comer como um passarinho’[...] – quanto para 

unidades muito mais vastas.  (2008,  p. 286, grifos dos autores). 

  

Já com relação a noção de intradiscurso, Ferreira diz: 

 

Ao pensarmos o discurso como uma teia a ser tecida podemos dizer que o 

intradiscurso é o ‘fio do discurso’ de um sujeito; a rigor, é um efeito do 

interdiscurso sobre si mesmo, uma vez que incorpora, no eixo sintagmático 

(linear), a relação de possibilidades de substituição entre elementos 

(palavras, expressões, proposições), como se esses elementos, assim 

encadeados entre si, tivessem um sentido evidente, literal. O que está em 

evidência, no intradiscurso, é a formulação de um discurso a partir da 

realidade presente. (2001, p. 18, grifos da autora). 

 

Por exemplo, a poesia de Fernando Pessoa – neste caso, é o fio do discurso – por este 

motivo nos habita, faz parte de nossa memoria social coletiva  – somos capazes de dizer o seu 

poema na primeira pessoa, singularizando – porque somos, cada um a seu modo, 

interpretantes de textos. Interpretar, no entanto, não é algo tão simples assim, isto é, devemos 

desconfiar das interpretações evidentes e da nossa autonomia como sujeitos do discurso. 

Interpretar exige muito esforço de cada um de nós, como já tentamos enfatizar anteriormente 

ancorados em Orlandi ( 2007). 

Cabe, aqui, uma diferenciação elaborada por Orlandi ( 2010) que é muito importante 

neste texto, especialmente porque ele faz parte do conjunto que compõe uma narração para 

apresentar uma pesquisa, cuja a analise do corpus toma a AD, embasada sobretudo na teoria 
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desenvolvida pela analista de discurso em foco. Aqui, portanto,  pretende-se explicitar não 

apenas  o ponto de vista da AD, mas o princípio que adotamos como pesquisadores; dito de 

outro modo: pretendemos como analistas de discurso buscar nos cadernos de bordo 

(materialidade discursiva visual/verbal, verbal/visual) as reelaborações de cada um dos 

participantes da pesquisa sobre a AT, compreendedo-a como teoria de interpretção do 

universo das Artes e Culturas Visuais, movidos pela seguinte questão: como na materialidade 

discusiva –caderno de bordo –  interpretamos a ressignificação da AT? Referimo-nos, assim, a 

diferença entre Análise de Conteúdo e Análise de Discurso, segundo Orlandi, 

 

A análise de conteúdo, [...], procura extrarir sentidos dos textos, 

respondendo a questão: o que este texto quer dizer? Diferentimente da 

análise de conteúdo, a Análise de Discurso considera que a linguagem não é 

transparente. Desse modo ela não procura atravessar o texto para encontrar 

um sentido do outro lado. A questão que ela coloca é: como este texto 

significa? [...] Ela produz um conhecimento a partir do próprio texto, porque 

o vê como tendo uma materialidade simbólica própria e significativa, como 

tendo uma espessura semântica: ela o concebe em sua discursividade (2010, 

p. 17-18).  

 

E, assim, somos levados ao pensamento de Pêcheux (1997) que afirma que a  

interpretação é um gesto que acontece no plano do simbólico, enquanto para Orlandi (2007), 

sua filiada, a característica mais importante do gesto de interpretar é que ele acontece de um 

lugar histórico, social e político. Nessa perspctiva Orlandi enfatiza: “O gesto da interpretação 

se dá porque o espaço simbólico é marcado pela incompletude, pela relação com o silêncio. A 

interpretação é o vestígio do possível. É o lugar da ideologia e é ‘materializada’ pela história”. 

(ORLANDI, 2007, p. 18, grifo da autora).  

A partir deste ponto de vista, os nossos gestos de interpretação, consideram a 

opacidade do texto, pois esses trazem as marcas de nossas posições ideológicas e de nosso 

inconsciente, são, portanto, vestígios do que é possivel interpretar assujeitado. 

 

4.3. REVENDO NOSSOS MODOS DE LER E INTERPRETAR 

 

Refletir sobre o gesto de interpretar nos fez rever nossos modos de compreender o que 

é ler a imagem, ou seja, o universo das  Artes e Culturas Visuais. O que me obriga, por uma 

questão ética, a pedir licença as minhas orientadoras para retomar a primeira pessoa do 

singualr, pois citarei um texto que escrevi,  tentando conceituar o que é ler: 
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Ler é tomar de empréstimo fragmentos de saberes com a perspectiva de 

coordenar, articular, juntar partes, tecer uma trama. Inventar um texto é 

recriação – processo de reinvenção em constante transformação, 

potencializando afetos, trabalhos e lutas. Em sentido freireano, ler o mundo 

nos humaniza, nos religa ao outro e ao universo. Ler possibilita 

inventividade por exigir a criação da trama textual como expressão histórica 

e social que muda a face do mundo, desfazendo certezas e instaurando novos 

modos de perceber o real. [...] Convém ainda, acrescentar que assim como 

no texto escrito, a reinvenção de um texto imagético implica uma relação 

dialogal entre os contextos culturais do leitor com os do autor e isso requer 

um intenso e rico processo de negociações que envolve: seleção, associação, 

classificação, recortes, conexões, comparações entre diferentes saberes 

culturais. (AZEVEDO, 2009, p. 334-335). 

   

Já que nossa compreensão de leitura da imagem é filiada ao pensamento de Barbosa 

(2002; 2009; 2010) e ela por sua vez é filiada ao pensamento de Freire (2005), cabe um 

parêntese para trazer dois conceitos do referido autor, que do nosso ponto de vista são muito 

significativos para esta pesquisa. São eles: a Pronúncia do Mundo e a Cultura do Silêncio. 

Segundo o Dicionário Paulo Freire, no verbete Pronunciar o Mundo, de autoria de Fabio da 

Purificação Bastos: 

 

É a cultura do silêncio essencial para a opressão cultural. Por sua vez, a 

maneira de pronunciar o mundo das classes dominadas, demanda sua 

organização revolucionária para a abolição das estruturas de opressão. É a 

cultura dialógica, problematizadora e necessariamente comunicativa, 

exigente de ‘pronuncias’ do mundo pelos seres humanos que fazem a 

história.  (2010, p.333, grifo do autor). 

 

Freire (2005), ao denunciar a concepção de educação bancária como aquela que 

produz a cultura do silêncio, por educar para a conformação, para se viver em uma zona de 

conforto, desligado do Outro – sujeito histórico e social – o educador anuncia a pronuncia do 

mundo como possibilidade de diálogo entre diferentes sujeitos culturais e sociais. Freire 

ressalta, assim, que é no diálogo que nos humanizamos. Pensamos que o discurso, por seu 

caráter polissêmico e polifônico, possibilita o diálogo e a pronucia do mundo como 

possibilidade de romper com a cultura do silêncio. 

Neste momento, somos levados a recontar um aspecto da história de Ana Mae 

Barbosa, aspecto que se refere a sua filiação ao pensamento de Paulo Freire, já enfatizado em 

outro trecho deste texto. O que, nesse sentido, nos interessa é dizer que não é por acaso o fato 

da arte/educadora ao referir-se a leitura da imagem assinale que essa não seja baseada em uma 

concepção de Arte/Educação bancária e sim problematizadora, afirmando até que a AT possui 
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uma identificação ideológica com a teoria pós-colonialista, o que nos leva a ideia de 

resistência, e esta por sua vez, a um texto de Gilles  Deleuze (1999), no qual o filósofo afirma: 

  

[...] a arte é aquilo que resiste, mesmo que não seja a única coisa que resiste. 

Dai a relação tão estreita entre o ato de resistência e a obra de arte. Todo ato 

de resistência  não é uma obra de arte, embora de uma certa maneira ela faça 

parte dele. Toda obra de arte não é um ato de resistência, e no entanto, de 

uma certa maneira , ela acaba sendo. (1999, p. 11). 

 

Deleuze nos ajuda a chamar a atencão para a compreensão da obra e arte como gesto 

de resistência, marca do pensamento de Ana Mae Barbosa, ideologicamente identificada ao 

pensamento freireano. Por isso é importante lembrar que estabelecemos o ponto de encontro 

entre o pensamento freireano e os autores fundantes em AD (ORLANDI, 2007, 2010, 2011, 

2012 ; PÊCHEUX, 1988) no conceito de ideologia, mesmo que com interpretações diferentes 

entre os analistas de discurso e o educador. O certo é que no pensamento de Orlandi e 

Pêcheux, assim como no de Freire, as questões ideológicas ocupam um lugar de destaque. 

Ariscamos dizer que Pêcheux é mais voltado para uma interpretação do conceito de ideologia 

elaborado por Karl Marx filiada a Louis Athusser e  Freire é mais voltado para uma filiação a 

Antonio Gramsci. Esses filósofos – Athusser e Gramsci – são muito estudados pelo 

pensamento crítico e pós-critico em Educação e Arte/Educação (tema já abordado no primeiro 

tópico).  

Revendo, nosso conceito de leitura interpretativa da imagem (obra de Arte e Cultura 

Visual), movidos pela reflexão desenvolvida até aqui, acrescentamos a questão da ideologia, 

que sutilmente embaça alguns dos sentidos dos discursos. O gesto de revisitar o conceito de 

leitura da imagem nos levou a seguinte reflexão: tanto a palavra quanto a imagem nos 

remetem a um código que já conhecemos. Por exemplo: quando vemos uma fotografia de 

Picasso sabemos quem ele é, rememoramos algumas de suas obras, sabemos que ele é um 

importante artista modernista e por isso rompeu com certos canônes da tradição da História da 

Arte. Porém, supondo que há algo em seu olhar que intuímos como tristeza, essa percepção da 

fotografia escapa-nos, não sabemos dizer sobre a pessoa de Picasso, sobre sua vida privada, 

suas dores e alegrias íntimas são secretas para nós. Desta suposição nasce a seguinte tentativa 

de explicação: julgamos que há um plano visível – transparente na fotografia compreendida 

como discurso visual – plano que nós pensamos produzir sentidos para ele plenamente. E um 

plano invisível na fotografia – opaco –, desse plano elaboramos, apenas, suposições e quando 

muito intuímos sentidos. Este plano opaco corresponde, na AD, as questões ideológicas e as 
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questões ligadas ao inconsciente que o discurso visual não deixa transparecer e que não se 

apartam do plano visível. É, aqui, que entra a historicidade do discurso, pois em AD, 

esclarece Orlandi (2007):  

 

Observar dos fatos de linguagem vem a ser considerá-los em sua 

historicidade, enquanto eles representam um lugar de entrada na memória da 

linguagem, [...] olhamos o texto como fato, e não como um dado, e 

observamos como ele, enquanto objeto simbólico funciona. (2007, p. 58). 

 

 Tais considerações nos levam a afirmar que o texto é uma unidade complexa que 

mobiliza a pergunta: como este texto significa? 

Tomamos como referência para a problematização do gesto de interpretar, partindo do 

exemplo acima, os laços entre a(s) linguagen(s) com a(s) história(s) e com as ideologia(s) o 

que afirma Tomaz Tadeu da Silva  ao relacionar identidade e poder na obra O currículo como 

Fetiche: a poética e a política do texto curricular: “Aquilo que um grupo tem em comum é o 

resultado de um processo de criação de símbolos, de imagens, de memórias, de narrativas, de 

mitos que ‘cimentam’ a unidade de um grupo, que definem sua identidade”. (2003, p. 47, 

grifo do autor) 

Ousamos dizer que somos capazes de interpretar na fotografia de Picasso apenas o que 

chamamos de plano visível, ou seja, o que está cimentado pelo discurso do sistema da Arte, 

enfim, pelas ideologias que alimentam e sustentam tal sistema. O que tentamos interpretar 

sobre seu olhar é pura conjectura construída sobre o que dizem os biógrafos, os críticos, os 

historiadores e os teóricos da Arte, são, enfim, mediações. Conforme Orlandi do ponto de 

vista da significação, 

 

[...] não há uma relação direta do homem com o mundo, [...] a relação do 

homem com o pensamento, com a linguagem e com o mundo não é direta 

assim como a relação entre linguagem e pensamento, e linguagem e mundo 

tem também suas mediações. Daí a necessidade da noção de discurso para 

pensar essas relações mediadas. [...], é pelo discurso que melhor se 

compreende a relação entre linguagem/pensamento/mundo, porque o 

discurso é uma das instâncias materiais (concretas) dessa relação. (2007, p. 

12). 

 

No palco desta discussão entram em cena duas noções importantes para a leitura da 

imagem: olhar e ver, partindo da seguinte questão: nosso olhar para as coisas é também 

interpretar, é filtrar as experiências, é lidar com a opacidade dos discursos visuais?  Para 

Pillar: “Em geral olha-se sem ver. Isto faz parte do cotidiano. [...] É só quando se passa do 
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limiar do olhar para o universo do ver que se realiza um ato de leitura e de reflexão”.  (2002, 

p. 72-73). 

Nesse sentido, partimos da compreensão que as Artes e Culturas Visuais são discursos 

escritos por meio de outros códigos, outros simbolos e outras regras materializadas por meio 

da imagem (pela imagem como discurso que pode ser fixa e em moviemento), e essa encontra 

eco na sobrevivência cotidiana de tantos de nós, deste tempo presente, chamando a atenção 

para a invenção e reinvenção do mundo. Pensamos, assim, que vale refletir sobre uma 

passagem da obra, A Necessidade da Arte, de Fischer quando ele nos diz, 

 

O primeiro a fazer um instrumento, dando nova forma a uma pedra para 

fazê-la servir ao homem, foi o primeiro artista. O primeiro a dar um nome a 

um objeto, a individualizá-lo em meio a vastidão indiferenciada da natureza, 

a marcá-lo com um signo e, pela criação linguística, a inventar um novo 

instrumento de poder para os outros homens [...]. O primeiro a organizar 

uma sincronização para o processo de trabalho por meio de um canto rítmico 

e a aumentar, assim, a força coletiva do homem, foi um profeta na arte. O 

primeiro caçador a se disfarçar, assumindo a aparência de um animal para 

aumentar a eficácia da técnica da caça, o primeiro homem da idade da pedra 

que assinalou um instrumento ou uma arma com uma marca ou um 

ornamento, o primeiro a cobrir um tronco de ávore ou uma pedra grande 

com uma pele de animal para atrair outros animais da mesma espécie – todos 

esses foram os pioneiros, os pais da arte. (1981, p.42). 

 

Autorizados por Fischer (1981) podemos dizer que os artistas, por meio e através de 

seus gestos de criação/recriação, marcam, escrevem/inscrevem um discurso aberto, permeado 

de entrelinhas – ambíguo e não linear – provocando seus leitores a gestos de interpretação, a 

atos de (re)criação, enfim a análise discursiva. 

O gesto de ler e reler nunca é solitário por ser e estar conectado com outros modos de 

discursos e seus contextos, possui filiações e liga-se a memória. Devemos sempre lembrar que 

o contexto (ou os contextos) pode ser comparado à portas que o leitor do discurso ora força 

sua entrada, ora é convidado a entrar, ora passa ao largo. Portanto, o discurso é, enfim, prática 

social que se realiza e se reinventa nas práticas sociais, ou como afirma Orlandi:  

 

Saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de um 

duplo jogo da memória: o da memória institucional que estabiliza, cristaliza, 

e, ao mesmo tempo, o da memória constituída pelo esquecimento que é o 

que torna possível o diferente, a ruptura, o outro. (2010, p.10). 

  

Por sua vez, Pêcheux ao refletir criticamente sobre o discurso científico, coloca uma 

questão muito importante e de certo modo impactante: 
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[...] todo discurso é discurso de um sujeito – não, obviamente, no sentido 

behaviorista de ‘comportamento discursivo de um indivíduo concreto’, mas 

entendendo que todo discurso funciona com relação a forma-sujeito, ao 

passo que o processo de conhecimento é um ‘processo sem sujeito’. (1988, 

p. 198, grifos do autor). 

 

Ao considerar que nossas interpretações são entrecruzadas (marcadas mesmo) pelas 

ideologias, recorremos novamente a Pêcheux quando ele fala da forma-sujeito do discurso, 

ressaltando que: 

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, [...], 

não existe ‘em si mesmo’ (isto é, em sua relação transparente com a 

literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as 

palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, reproduzidas). 

(1988, p. 160, grifos do autor). 

 

Na continuação do pensamento, como é próprio em Pêcheux, ele resume sua tese 

dizendo, “[...] as palavras, as expressões e proposições, [...], mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam...”. (1988, p. 160, grifo do autor). 

Daí a estreita relação da linguagem (das linguagens) com a ideologia (as ideologias) e 

a história (as histórias). E se somos capazes de pensar assim, é porque aquele que encarna o 

pesquisador se move no vasto e ambíguo território da linguagem. Nós, humanos, criamos as 

linguagens para dizer e habitar o mundo como ressaltou Fischer (1988) anteriormente. 

E para aprofundar a ideia de linguagem, buscamos o que afirma Wittgenstein, na sua 

vigésima sétima passagem na obra, Investigações Filosóficas (considerado o segundo 

Wittgenstein) o filósofo ressalta: 

 

Nós damos nomes às coisas e por isso podemos discursar sobre elas, e no 

discurso fazer referência a elas – Como se o ato de dar nomes fosse dado o 

que faremos em seguida. Como se houvesse apenas uma coisa que se 

chamasse. ‘Falar das coisas’. Enquanto que com nossas frases fazemos as 

coisas mais diversas. Pensemos apenas nas exclamações, com as suas 

funções tão diferentes. Água! Fora! Ai! Socorro! Lindo! Não!     (2009, p. 

28). 

 

Tentamos articular o pensamento de Wittgenstein com o de Pêcheux e o de Orlandi. 

Do segundo autor, colhemos a seguinte compreensão de discurso: 
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Especifiquemos que, ao falar de ‘domínios do pensamento’ não estamos 

querendo designar conteúdos de pensamento fora da linguagem, que se 

encontrariam na linguagem com outros conteúdos de pensamento: na 

verdade, todo ‘conteúdo de pensamento’ existe na linguagem, sob a forma 

do discursivo. (PÊCHEUX, 1988, p. 99, grifos do autor).  

 

Pensamos que, aqui, podemos tecer um diálogo entre Wittgenstein e Pêcheux a partir 

de um questionamento que o primeiro coloca em sua 649ª passagem: 

 

‘Assim, não pode ter certas recordações quem não aprendeu nenhuma 

língua? ’ Decerto, – ele não pode ter recordações linguísticas, desejos 

linguísticos ou temores linguísticos etc. E recordações, etc., na linguagem, 

não são simplesmente as exposições gastas de vivencias genuínas; e não é o 

linguístico uma vivencia? (WITTGENSTEIN 2009, p. 222, grifos do autor). 

 

Enquanto Wittgenstein interroga, “E não é o linguístico uma vivencia? ” (2009, p. 222, 

grifos do autor), Pêcheux, em nossa compreensão responde: “[...] na verdade, todo ‘conteúdo 

de pensamento’ existe na linguagem, sob a forma do discursivo”. (1988, p.99, grifo do autor). 

Voltamos a Wittgenstein para tentar tecer um diálogo entre um fragmento de seu 

pensamento com um fragmento de pensamento de Orlandi sobre o que é discurso. De 

Wittgenstein destacamos a sua 203ª passagem (2009, p. 114): “A língua é um labirinto de 

caminhos”, com o argumento de Orlandi em Análise de Discurso: princípios e procedimentos 

(2010), mais precisamente no prefácio (em nossa compreensão) quando ela nos diz, 

 

Movimento dos sentidos, errância dos sujeitos, lugares provisórios de 

conjunção e dispersão, de unidade e de diversidade, de indistinção, de 

incerteza, de trajetos, de ancoragem e de vestígios: isto é discurso, isto é o 

ritual da palavra. Mesmo o das que não se dizem. [...] todo discurso, fica 

incompleto, sem início absoluto nem ponto final definitivo. (ORLANDI, 

2010, p.10). 

 

Escreve Orlandi em tom poético e com rigor de teórica e pesquisadora, nos parecendo 

autorizar com suas palavras, a nunca desprezar nenhum discurso; e novamente recorremos a 

Wittgenstein (2009), quando ele realça que toda linguagem (todo discurso) é no máximo mais 

um jogo de linguagem, uma forma de vida. 

Intuímos dos sentidos de todas as palavras dos autores citados (filiados), que não 

podemos perder de vista, jamais, como pesquisadores, o que dizem os artistas/poetas, mesmo 

sabendo que a Arte e a Poesia são apenas mais um discurso, entre outros, para dizer da vida. 

Nós, seres humanos, não somos tão livres como queremos ser. Nossas interpretações do 

mundo trazem resíduos das ideologias que foram nos constituindo como sujeitos (sociais e 
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históricos), ao mesmo tempo em que nosso inconsciente nos desestabiliza, levando-nos para o 

lugar dos desejos e das paixões. 

Para concluirmos sem finalizar, mas propondo outras questões, ressaltamos em forma 

de discurso o que fomos aprendendo ao longo de nossa caminhada no campo da 

Arte/Educação. Assumimo-nos, mais uma vez, filiados a outros modos de pensar que nos 

constituem. Enfim, colocamos o nosso modo de compreender a Arte na vida humana.  

O gesto de produzir sentidos para o universo das Artes e Culturas Visuais pode ser 

comparada a ideia de jogo de linguagem de que fala Wittgenstein (2009) e a ideia de ver no 

sentido proposto por Pillar (1999), isto é, temos a pretensão de ultrapassar o limiar do olhar 

para chegar ao universo do ver. Em AD, buscamos o acontecimento. Entretanto, não podemos 

esquecer, neste momento, o que diz Michel Foucault (2006) em dois fragmentos/sínteses de 

seu pensar. O primeiro está no livro A Ordem do Discurso:  

 

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 

de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível 

materialidade [...] Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que 

não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 

enfim, não pode falar de qualquer coisa. (FOUCAULT, 2006, p. 08-09). 

 

E o segundo fragmento do pensamento de Foucault foi escrito pelo filósofo brasileiro 

Guilherme Castelo Branco, como um dos textos do livro Os Filósofos e a Arte (2010), obra 

que foi extremamente significativa para esta pesquisa. Com a palavra o filósofo francês: 

 

[...] o que me surpreende é que em nossa sociedade a arte esteja relacionada 

apenas aos objetos e nunca aos indivíduos e à vida; e, também, que a arte 

esteja num domínio especializado, o dos experts que são os artistas. Mas a 

vida de todo indivíduo não é uma obra de arte? Por que uma mesa ou uma 

casa são objetos de arte, mas não as nossas vidas? (FOULCALT, apud 

BRANCO, 2010, p. 324). 

   

As palavras de Foucault ressaltadas anteriormente contribuem para reafirmarmos o 

encadeamento entre o político com o conceitual no pensamento de Barbosa (2009), 

especialmente em relação a AT, compreendida como teoria aberta, de caráter pós-colonial, 

que considera não apenas as obras de Artes Visuais, mas também o discurso visual do 

cotidiano, que é estético e artístico (é Cultura Visual plural, não hegemônica, porque envolve 

diversas estéticas), mas não pertence aos códigos do poder, é um discurso que de certo modo 

possui a força de resistir pelo gesto de recriar o mundo por outros caminhos, outros códigos, 
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exigindo por isso outras interpretações. E, assim, concluímos provisoriamente porque 

sabemos da incompletude de todos os textos, voltando à abertura: pelas imagens e pelas 

palavras inventamos e reinventamos o mundo.  

O próximo capitulo tratará das questões metodológicas da pesquisa a partir do gesto de 

pesquisar como experiência criadora e esse ancorado na interpretação de Marilena Chaui 

(2010) sobre o pensamento de Maurice Merleau Ponty (2012). Vamos ao capitulo...   
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Não somos consciência reflexiva pura, mas uma consciência 

encarnada num corpo. Nosso corpo não é apenas a coisa natural descrita 

pelas ciências da natureza, mas um corpo humano, isto é, habitado e 

animado por uma consciência. Não somos pensamento puro, pois somos 

um corpo. Não somos coisa natural, pois somos uma consciência. O 

mundo não é um conjunto de coisas e fatos estudados pelas ciências 

segundo relações causais e funcionais. Além do mundo como conjunto 

racional de fatos científicos, há o mundo como lugar onde vivemos com 

os outros e rodeados de coisas: mundo qualitativo de cores, sons, odores, 

figuras, fisionomias, obstáculos, caminhos; mundo afetivo de pessoas, 

lugares, lembranças, promessas, esperanças, conflitos, lutas. Somos seres 

temporais – nascemos e temos consciência da morte; somos seres 

culturais – criamos a linguagem, o trabalho, a sociedade, a religião, a 

política, a ética, as artes e as técnicas, as ciências e a filosofia. 

 (CHAUI, 2010, p.268) 

 

 

5  O GESTO DE PESQUISAR COMO EXPERIÊNCIA CRIADORA:  

    ENTRECRUZANDO TEORIA DO CONHECIMENTO COM TEORIA DO SER 

 

 

5.1 ADJETIVANDO O GESTO DE PESQUISAR 

 

O que é o gesto de pesquisar como experiência criadora? Há no gesto de pesquisar 

algo muito próximo do comportamento da criança quando olha pela primeira vez para o 

mundo. Ela quer tudo ao mesmo tempo: tocar, cheirar, sugar, ver, apropriar-se do mundo. Na 

pressa de querer tocar as coisas e as pessoas, sentir seus contornos, experimentar o saber e o 

sabor de tudo, usa todos os seus sentidos e sua inteligência. A criança é toda atenção, é busca 

de se pôr no mundo, ensaiando suas primeiras inteligibilidades sobre o mesmo. 

Cabe, aqui, uma diferenciação entre o gesto de pesquisar da criança como um 

impulso, como curiosidade (assistemática) em busca de habitar o mundo, elaborando suas 

      ( L'àngel, BAVCAR, 1995). 
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primeiras compreensões desse, com o gesto de pesquisar (sistemático) do pesquisador que 

busca nos mapas teóricos suas direções na caminhada da pesquisa.  

Tal diferenciação exige relacionar duas teorias importantes que mobilizam a 

curiosidade e a imaginação, em um primeiro momento, a partir do que afirma Romão (2011) – 

educador filiado ao pensamento freireano – sobre o diálogo entre teoria do conhecimento 

(epistemologia) com teoria do ser (ontologia). Na perspectiva de Freire, conforme o autor, 

epistemologia e ontologia se correspondem, em uma relação de reciprocidade, pois, 

 

[...] toda e qualquer teoria – científica, filosófica, estética, etc. – referencia-

se em uma visão de mundo que, por sua vez, constrói-se a partir de uma 

teoria a respeito de tudo que existe e de uma teoria sobre a forma de 

conhecer o que existe. (ROMÃO, 2011, p. 292). 

 

A relação de reciprocidade entre as duas teorias mobilizou o desejo de buscarmos no 

pensamento de Chaui uma compreensão de tal relação do ponto de vista filosófico, pois a 

filósofa enfatiza em um ensaio intitulado Merleau-Ponty: o que as Artes Ensinam a Filosofia 

(2010) e também em sua obra Convite à Filosofia (2006), que uma nova compreensão de 

ontologia surgiu a partir dos filósofos que vieram depois de Husserl – considerado pelos 

historiadores da filosofia como o fundador da Fenomenologia – e entre esses ressalta o 

alemão Heidegger e o francês Merleau-Ponty. Esta nova ontologia nem se vincula ao 

realismo, nem ao idealismo, ela se dá, segundo a filósofa, a partir da seguinte afirmação: “[...] 

estamos no mundo e de que o mundo é mais velho do que nós (isto é, não esperou o sujeito do 

conhecimento para existir), mas, simultaneamente, de que somos capazes de dar sentido ao 

mundo, de conhecê-lo e transformá-lo”. (CHAUI, 2006, p. 206, grifo da autora). 

Considerando o encadeamento entre ontologia e epistemologia na visão de Chaui 

ancorada em Merleau-Ponty e a de Romão ancorada em Freire, voltamos à questão do gesto 

de pesquisar da criança e do gesto de pesquisar do pesquisador, filiados (agora) ao que 

observa Freire em Pedagogia da Autonomia: “Ninguém melhor que meus netos e minhas 

netas para falar de sua curiosidade instigada pelos computadores com os quais convivem”. 

(1996, p.87-88). Interpretamos as palavras de Freire da seguinte maneira: o gesto de pesquisar 

como construção do conhecimento sistemático (nos referimos ao pesquisador) não pode 

desprezar as inquietações, a imaginação, o desejo, a alegria de conhecer, e como destacamos 

no início do texto, este é próximo da curiosidade da criança na busca de sua apreensão do 

mundo, isto é, exige compreender o gesto de pesquisar como experiência criadora.  



    124 

 

Há, pois, em ambos o desejo de conhecer que implica em pesquisar a partir do gesto 

de admirar-se, de encantar-se e de inquietar-se e por isso são levados (a criança e o 

pesquisador em diferentes dimensões) a questionar o mundo, as coisas, os fatos, a história e o 

social em um sentido crítico, muito aproximado do sentido filosófico, isto é, as crianças 

intuem em suas buscas de conhecer e o pesquisador tenta ultrapassar a intuição buscando as 

teorias como mapas, mas tanto um como o outro parecem não contentar-se com o óbvio. 

Reafirmamos: claro que em perspectivas diferentes, porém, para nós, não havendo uma 

hierarquia do pesquisador sobre a criança, porque ambos aventuram-se no mundo. Ambos 

lutam, cada um a seu modo e com as suas possibilidades para sair da caverna – nos referimos 

à metáfora do famoso Mito da Caverna de Platão. Nas palavras de Chaui, sair da caverna nos 

impõe:  

 

Encher-se de dor por causa dos movimentos que seu corpo realiza pela 

primeira vez e pelo ofuscamento de seus olhos sob a luz externa, muito mais 

forte do que o fraco brilho do que havia no interior da caverna. Sente-se 

dividido entre a incredulidade e o deslumbramento. Incredulidade porque 

será obrigado a decidir onde se encontra a realidade: no que vê agora ou nas 

sombras em que sempre viveu. Deslumbramento (literalmente: ferido pela 

luz) porque seus olhos não conseguem ver com nitidez as coisas iluminadas. 

(2006, p. 12). 

 

Talvez isto aconteça porque o gesto de pesquisar, a partir deste ponto de vista, é 

marcado pela aproximação com a realidade histórica e social, ou seja, como ressalta Chaui 

(2006, p. 206) “estamos no mundo e ele nos antecede”, possibilitando o encantar-se pelo 

ângulo que olhamos para algo, algo que muitas vezes estava ali perto de nós, nos intrigando, 

nos provocando questões, mas que apenas pelo gesto de pesquisar somos capazes de produzir 

sentidos. Questiona e responde, então, Chaui, na continuidade do texto: 

 

O que é a Caverna? O mundo de aparência em que vivemos. Que são as 

sombras projetadas no fundo? As coisas que percebemos. Que são os 

grilhões e as correntes? Nossos preconceitos e opiniões, nossa crença de que 

tudo o que estamos percebendo é a realidade. Quem é o prisioneiro que se 

liberta e sai da caverna? O filósofo. O que é a luz do sol? A luz da verdade. 

O que é o mundo iluminado pelo sol da verdade? A realidade. Qual 

instrumento que liberta o prisioneiro rebelde e com o qual ele deseja libertar 

os outros prisioneiros? A Filosofia. (2006, p. 12). 

 

Assim, com base no pensamento freireano e tomados pela lucidez da interpretação de 

Chaui sobre o Mito da Caverna de Platão, podemos dizer que há uma espécie de necessária 

promoção da curiosidade espontânea (isto é, a da criança, compreendendo o sentido de 
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espontâneo como algo que se constrói na cultura, não como algo dado) para a curiosidade 

epistemológica (a do pesquisador, ou seja, aquela que precisa ser cultivada, mas não devemos 

esquecer que mesmo cultivada ela continua em aberto, a cada novo desafio temos que 

reinventá-la, provavelmente, porque nossas visões de mundo não são estáticas); em outras 

palavras ressaltamos: a teoria do ser não se aparta da teoria do conhecimento.  

Metaforicamente podemos dizer que a curiosidade da criança é tão amiga da 

Filosofia como a curiosidade do pesquisador. Existe um ser humano encarnado, sujeito às 

contingências da vida social, histórica e cultural, isto é, situado em um determinado tempo, 

em um determinado lugar e em uma determinada cultura, sofrendo os atravessamentos das 

ideologias e do inconsciente, buscando conhecer movido (dialogicamente) por necessidades 

concretas e pelo desejo de instituir no mundo um outro modo de ver as coisas e as pessoas. 

Talvez mais justo, talvez mais inclusivo, talvez mais dialogal, talvez mais intercultural. E tal 

desejo não deve ser confundido com os discursos salvacionistas da modernidade ou com o 

politicamente correto de hoje (que se esconde atrás de uma ética ditada pela ideologia 

hegemônica, comprometida com o que é exterior ao comportamento e não a profundidade do 

comprometimento com o Outro, diferente de nós), porque também não podemos esquecer de 

enfatizar que muitas das descobertas científicas(acento) modernas transformaram-se em 

mercadoria de custo extremamente elevado e assim direito de poucos ou propriedade restrita 

de nações centrais que a utilizam como poder sobre as nações periféricas. A perspectiva que 

partimos é na direção do que ressalta Santos:  

 

Vivemos num tempo em que as mais chocantes injustiças sociais parecem 

incapazes de gerar a indignação moral e a vontade política necessárias para as 

combater eficazmente e criar uma sociedade mais justa e mais digna. Em tais 

circunstâncias, parece evidente que não podemos permitir o desperdício de 

nenhuma experiência social genuinamente orientada para fortalecer a 

organização e a determinação de todos os que não desistiram de lutar por uma 

sociedade melhor. (2013, p. 10). 

 

Então, voltamos a Freire, novamente, para dizer: 

 
O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto 

ou do achado de sua razão de ser. Observo o espaço [...]. Aguço o ouvido 

[...].  Procuro comparar [...]. Investigo melhor o espaço. Admito hipóteses 

em torno da possível origem [...]. Elimino algumas até que chego a sua 

explicação. (1996, p. 88). 
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O educador/filósofo arremata seu pensamento afirmando: “Satisfeita uma curiosidade, 

a capacidade de inquietar-me e buscar continua de pé. Não haveria existência humana sem a 

abertura de nosso ser ao mundo, sem a transitividade de nossa consciência”. (1996, p. 88).  

Na visão de Santos, como vimos, é preciso considerar a institucionalização da injustiça 

para alçarmos voos na luta pela transformação das relações sociais e, além disso, pela 

democratização do conhecimento. Não é por acaso que em uma outra obra (2006), o autor em 

destaque, proponha a partir do próprio título – Conhecimento Prudente para uma Vida 

Decente – sua concepção de conhecimento comprometida em enfrentar a injustiça, ou seja, a 

supremacia de uns que sabem sobre os outros meros isso. 

Faz-se necessário retomar Romão em sua sistematização sobre o sentido de ontologia 

para Freire. Diz o autor que o educador/filósofo para construir suas propostas pedagógicas 

criou conceitos e concepções que podem ser pensadas como uma espécie de ontologia 

universal, pois para ele 

  

[...]todos os seres (ele se refere apenas aos seres vivos) são incompletos e 

inconclusos (acrescentaríamos: e inacabados). E os três termos, embora 

tratados por ele como sinônimos, não o são. Cada um deles apresenta um 

significado inequivocadamernte singular: todos os seres são incompletos, 

porque necessitam uns dos outros; são inconclusos, porque estão em 

evolução; e são inacabados, porque são imperfeitos. [...] Dessa ‘ontologia 

universal’ emerge uma ‘ontologia humana’: se a incompletude, a 

inconclusão e o inacabamento são inerentes também aos seres humano, o 

que os distinguiria dos demais seres, o que seria idiossincrásico à espécie? 

(2010, p. 292-293, grifo nosso). 

 

Para Romão a postura de Freire diante da questão em destaque, na citação, é diferente 

de nossa tradição filosófica ocidental, que coloca como resposta a inteligência e a vontade 

livre, pois para o educador/filósofo o que distingue o ser humano dos demais seres vivos é 

justamente a consciência do fato de sermos seres incompletos, inconclusos e inacabados e por 

isso, vivemos sob a tensão entre o SER e o SER MAIS. 

O pesquisador não escapa da tensão entre o Ser e o Ser Mais, porque como ser 

humano vivendo em um determinado momento histórico, social, político e cultural sofre de 

inacabamento e por isso, jamais, terá a resposta definitiva, absoluta e verdadeira sobre o 

universo que quer conhecer por meio do gesto de pesquisar, suas respostas são contextuais, 

são sentidos produzidos para aquele momento histórico e social. Sendo assim, concordamos 

plenamente com Melucci: “O pesquisador é alguém que traduz de uma linguagem para outra”. 

(2005, p 33). 
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É, pois, desta maneira que pensamos ser o gesto de pesquisar, ou pelo menos, é essa 

ideia que temos de nós mesmos no momento em que nos empenhamos em narrar a pesquisa 

que originou esta tese. Movidos pela curiosidade, buscamos como a criança, os caminhos para 

compreender e habitar o mundo, só que pelos atalhos dos encadeamentos teóricos, ou seja, 

pela produção de sentidos. Buscamos, enfim, destacar as filiações que nos ajudaram na 

caminhada. E entre elas a Virada Epistemológica na visão de Melucci (2005) qualifica o gesto 

de pesquisar como experiência criadora, já que para o autor em foco esta virada possui como 

características principais as seguintes redefinições:  

 

Antes de tudo, a centralidade da linguagem: tudo que é dito, é dito para 

alguém em algum lugar. A linguagem ocupa um papel central no sentido que 

não existe conhecimento sociológico que não passe através da linguagem, e 

através de uma linguagem situada. [...] A segunda característica implica 

uma redefinição profunda da relação entre o observador e o campo. Poder-

se-ia dizer que pela dicotomia observador/campo passa-se à conexão 

observador-no-campo. Tudo que é observado na realidade social é 

observado por alguém, que se encontra, por sua vez, inserido em relações 

sociais e em relação ao campo que observa. [...] Um terceiro ponto diz 

respeito à dupla hermenêutica na qual a pesquisa social está inevitavelmente 

ligada. Não se trata de produzir conhecimentos absolutos, mas 

interpretações plausíveis [...] A pesquisa produz interpretações que buscam 

dar sentido aos modos nos quais os atores buscam, por sua vez, dar sentidos 

às suas ações.  [...] um quarto aspecto muito importante refere-se à 

apresentação dos resultados. [...] O objetivo da pesquisa social não tem mais 

a pretensão de explicar uma realidade em si, independente do observador, 

mas se transforma em uma forma de tradução do sentido produzido pelo 

interior de um certo sistema de relações sobre um outro sistema de relações 

que é o da comunidade científica ou do público. O pesquisador é alguém que 

traduz de uma linguagem para outra. (MELUCCI, 2005, p. 33,34, grifos 

nossos). 

 

Tais redefinições interferiram historicamente no gesto de pesquisar mudando 

substancialmente a perspectiva: ultrapassamos a tradição que pretendia explicar uma realidade 

em si, partindo do princípio que o pesquisador era neutro, pois não se envolvia com os 

sujeitos nem com o contexto da pesquisa, para a ideia de que o pesquisador é um interpretante 

do universo que pesquisa, é uma espécie de tradutor que não pretende explicar, 

definitivamente, a realidade porque sabe que esta é dinâmica e se transforma constantemente. 

Assim, o que move o gesto de pesquisar é colocar-se em uma postura socrática, aquela que 

Silva interpreta da seguinte maneira: “[...] dizia Sócrates que uma vida sem exame não vale a 

pena ser vivida”. (2011, p. 10). 

A partir dessa tendência podemos dizer: o pesquisador parece saber que por mais 

completo e bem elaborado que seja o gesto de pesquisar este terá sempre algo ainda a ser 
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reelaborado, pois é sempre marcado pelo inacabamento próprio do ser humano – é o 

ontológico casando-se com o epistemológico. 

Há, aqui um ponto de encontro entre a Epistemologia com a Ontologia, isto é, a busca 

de conhecer algo do mundo se casa com a busca de conhecer a si, e conforme Silva, na 

mesma obra,  

 

[...] a ligação íntima entre o desejo de conhecer e aquilo que há para ser 

conhecido, quando se trata de nós mesmos, fez do esforço para saber de si 

algo inteiramente integrado à vida, e essa experiência se define, antes de 

tudo, pelo exame que dela procuramos fazer. (2011, p. 10). 

 

Desse modo,  as ideias desenvolvidas por Silva – em filosofia – se encadeiam com as 

ideias de Melucci – em sociologia reflexiva – e essas foram (são) importantes, assim como as 

de outros autores citados e encadeados, para nossa compreensão de pesquisa como 

experiência criadora e, sobretudo, contribuíram para estabelecermos, mais uma articulação 

entre a teoria do conhecimento com a teoria do ser, pois como diz Melucci (2005) a virada 

epistemológica possui como centralidade a linguagem e toda linguagem é situada. Logo todo 

pesquisador parte de teorias do conhecimento, tentando elaborar uma síntese dessas teorias, 

buscando, enfim, constituir a sua teoria do conhecimento para a pesquisa que leva adiante, 

sem deixar de lado, suas visões de mundo – afetadas pelas ideologias e pelo inconsciente, pois 

é assim como se movimenta o sujeito discursivo. No caso desta pesquisa, que ancora-se na 

AD, partindo da teoria de Orlandi, não podemos deixar de enfatizar:  

 

[...] a. a língua tem sua ordem própria mas só é relativamente autônoma [...]; 

b. a história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam 

sentidos); [...] c. o sujeito de linguagem é descentrado pois é afetado pelo 

real da língua e também pelo real da história, não tendo o controle sobre o 

modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo 

funciona pelo inconsciente e pela ideologia. (2010, p.19-20). 

 

Nutridos pelo pensamento dos autores, acima enfatizados, voltamos a Chaui, 

destacando outro trecho do texto já citado, no qual há uma referência ao livro não finalizado 

de Merleau-Ponty – O visível e o Invisível –, no qual o filósofo, emblematicamente, segundo 

Chaui, reúne Arte e Filosofia, dizendo: “O ser é o que exige de nós criação para que dele 

tenhamos experiência”. (2010, p. 270). E segue ainda complementando: “[...] filosofia e arte, 

juntas, não são fabricações arbitrárias no universo da cultura, mas contato com o Ser 



    129 

 

justamente enquanto criações”. (2010, p. 270). O próprio Merleau-Ponty (2012) na obra não 

finalizada, mas publicada, inclusive em nosso país, chama a atenção:  

 

A Filosofia não é ciência, porque a ciência acredita poder sobrevoar seu 

objeto, tendo por adquirida a correlação do saber e do ser, ao passo que a 

Filosofia é o conjunto das questões onde aquele que questiona é, ele 

próprio, posto em causa pela questão. Uma Física, porém, que aprendeu a 

situar fisicamente o físico, uma Psicologia que aprendeu a situar o 

psicológico no mundo sócio-histórico perderam a ilusão do sobrevoo 

absoluto: elas não apenas toleram mas impõem, antes de toda ciência, o 

exame radical de nossa presença no mundo. (2012, p. 37, grifo nosso). 

   

O exame radical de nossa presença no mundo, como enfatiza Merleau-Ponty, nos leva 

a correlacionar o conhecimento/saber (teoria do conhecimento ou epistemologia) com o Ser 

(teoria do Ser ou ontologia), pois para o filósofo aquele que interroga também interroga a si 

próprio no mundo. Metaforicamente Merleau-Ponty, no anexo da obra citada, ressalta:  

 

A filosofia só será ela própria se recusar as facilidades de um mundo com 

entrada única, tanto como as facilidades de um mundo de entradas múltiplas, 

todas acessíveis ao filósofo. A filosofia ergue-se como o homem natural no 

ponto em que se passa de si para o mundo e para o outro, no cruzamento de 

avenidas. (2012, p. 157). 

 

A partir de Merleau-Ponty, Chaui questiona: Por que criação? Desafiados pela 

pergunta da filósofa interrogamos: por que falar em criação quando se está fazendo pesquisa, 

pesquisa que tem sido nomeada de científica? Científica? E muitas vezes valorizada por ser 

científica. Imaginemos, então, pesquisar no macro campo da Educação, Arte/Educação e 

como linguagem constitutiva desse as Artes e Culturas Visuais. Este é, pois, o nosso grande 

desafio: trabalhar na direção de uma contra-hegemonia do pensamento acadêmico que tem na 

ciência seu paradigma de conhecimento, como nos alerta Merleau-Ponty, isto é, numa 

concepção de ciência que defende a ideologia (ilusória) do sobrevoo absoluto.  

O texto segue com a filósofa realçando que: “A experiência criadora é o emblema de 

uma nova ontologia porque nos conduz ao que Merleau-Ponty denomina de espírito selvagem 

e ser bruto”. (CHAUI, 2010, p. 270, grifos da autora). 

Como pesquisadores, lutamos, buscando filiações ao pensamento desses autores contra 

a cisão que separa o corpo da alma, a matéria do espírito, o mundo da consciência, o fato da 

ideia, o sensível do inteligível partindo da noção de ser bruto e espírito selvagem em 

Merleau-Ponty (2012). Para o filósofo o espírito selvagem é o da práxis, o que quer e pode 

algo, que diz: “eu quero” ao em vez de “eu penso”; e ser bruto é o indivisível, ou seja, é 
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aquele que não separa metafísica de ciência. Conforme Chaui “Ser bruto e espírito selvagem 

estão entrelaçados e abraçados: o invisível permite o trabalho de criação visível; o indizível, o 

dizível; o impensado, o pensável”. (2010, p. 271). 

Entra em cena outro achado, nessas buscas, que amplia a noção de articulação ou 

encadeamento entre ontologia e epistemologia, foi o texto escrito pelo filósofo Ribeiro, 

ironicamente intitulado Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme. Neste o 

filósofo enfatiza:  

 

Tenho constatado, em muitos trabalhos ditos de pesquisa, que primeiro se 

procura uma bibliografia de referência, a qual depois é aplicada – 

mecanicamente – a um objeto ou corpus de pesquisa. Este procedimento 

destroça os melhores objetos de estudo. [...] Estou longe de sugerir que se 

trabalhe a partir do nada, que se prescinda do que o passado já refletiu; mas 

quero observar algo mais: tal demanda, por parte do aluno, ou tal oferta, por 

parte do professor [...], tem claramente a função de reduzir a ansiedade. O 

tema escolhido para a pesquisa é difícil, [...], e por vezes tentador, em suma 

(pelo menos em Humanas), os assuntos que escolhemos têm a ver com nosso 

desejo, o que explica a um só tempo nos atraiam e nos atemorizem. 

(REBEIRO, 1999, p.190). 

 

Pensamos que Ribeiro nos ajuda na construção da ideia do gesto de pesquisar como 

experiência criadora ao criticar o modelo acadêmico recorrente de pesquisa, que transforma as 

teorias de interpretação em meras metodologias, quase que de maneira mecânica. E ele nos 

aponta uma bela saída no trecho abaixo, observem: 

 

Talvez falte, ao pesquisador em Humanas, a relação mais solta, e por isso 

mesmo mais rica, que temos, nós todos, leigos, e justamente por sermos 

leigos, com a literatura, o teatro, o cinema, a música. [...] Ora, como leigo, o 

leitor do romance ou o espectador do filme sofre, alegra-se, chora. Com isso 

ele vai-se formando, vai passando por sua Bildung, para usar a bela palavra 

alemã que designa uma educação como construção que um ser humano faz 

de si. O romance, poema ou peça assim se incorpora em minha vida: eu 

anexo-o a meu modo de ver o mundo. (RIBEIRO, 1999, p.19, grifos do 

autor). 

 

Ribeiro abre o próximo parágrafo do texto em foco perguntando, “Essa maneira mais 

livre de lidar com o que de melhor foi produzido no campo da cultura, com o que literalmente 

merece ser chamado de patrimônio cultural e artístico, por que não pode inspirar-nos no trato 

com a pesquisa científica?” (1999, p. 192, grifo do autor). 

A questão formulada pelo filósofo nos acompanhou durante todo o processo de 

pesquisa e de maneira muito especial na escrita para tentar narrar sistematicamente os 
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caminhos percorridos. Esta questão está profundamente encadeada com a questão formulada 

por Chaui (2010) ancorada em Merleau- Ponty: Por que criação?  

Reacendendo a chama questionamos: por que o gesto de pesquisar como experiência 

criadora? Esta é a pergunta que nos moveu o tempo todo durante o processo de pesquisa e 

exigiu buscar, especialmente, na filosofia a ancoragem. Nossa pretensão ao adjetivar o gesto 

de pesquisar como experiência criadora, postura que assumimos durante todo o processo de 

pesquisa, foi marcado pela busca de enfrentar criticamente o que Ribeiro (1999) 

metaforicamente denuncia como pesquisar em terra firme, isto é, primeiro buscando uma 

bibliografia de referência e depois aplicando a um objeto ou corpus de pesquisa, assim, 

deixando o pesquisador numa zona de segurança. Ao contrário, neste trabalho, o que ocorreu 

foi a desestabilização, a angústia, o vagar às vezes em um território sem mapas. É exatamente 

por isso que fizemos questão de dar contornos mais detalhados sobre o gesto de pesquisar 

apresentando as articulações ou encadeamentos teóricos que construímos para este trabalho de 

pesquisa que é singular, mas assujeitado, por ser um ângulo de visão, mas não por ser 

original, por isso mesmo, declaradamente, filiado aos autores citados e esses fizeram de nosso 

caminhar uma aventura encantadora e em nenhum momento solitária.  

Não podemos esquecer, no entanto, que um trabalho de pesquisa exige interpretação 

como enfatiza Melucci (2005), anteriormente citado, para que possa ser compartilhado com 

Outros. O que, por sua vez, exige uma compreensão de linguagem. A compreensão de 

linguagem com a qual nos filiamos vem da AD com base na teoria desenvolvida por Orlandi 

(2007, 2009, 2010, 2011, 2012). Segundo Orlandi a linguagem “[...] tem uma relação 

necessária com os sentidos e, pois, com a interpretação, ela é sempre passível de equívocos. ” 

(2007, p. 09). Nas palavras de Ferreira, outra pesquisadora e estudiosa da AD “A linguagem é 

um dos elementos constitutivos do processo discursivo o qual se dá sob determinadas 

condições histórico-sociais e ideológicas”. (2001, p. 20) 

Pensamos que a compreensão de linguagem sobre a qual nos ancoramos pode ser 

relacionada ao pensamento de Wittgestein ou seja, ao que diz o filósofo – referência para os 

estudiosos das linguagens – sobre a palavra: “O significado de uma palavra é seu uso na 

linguagem.”(2009, p. 38). Acrescenta, nessa direção, Andrade ao interpretar Wittgestein, que: 

“[...] quem pode decidir o significado de uma proposição não é a linguagem como um espelho 

do mundo, mas o contexto em que fazemos uso da linguagem”. (2012, p. 53)  Isto ocorre, 

ainda com base nas interpretações do filósofo brasileiro ao interpretar o pensamento do 

filosofo austríaco, no mesmo livro, porque: “[...] a linguagem depende do que Wittgestein 

chamou de ‘formas de vida’, pois é a situação em que estamos num contexto cultural, 
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histórico e social que nos permite confirmar ou infirmar o correto uso da linguagem”. 

(ANDRADE, 2012, p. 54, grifo do autor). 

 Hottois (2008) em suas reflexões sobre a história da filosofia compara o primeiro 

Wittgestein, isto é, o da obra Tractatus logico-philosophicus (1921) com o segundo, isto é, o 

da obra Philosophical Investigations (1953) e diz que Wittgestein tratou na segunda fase de 

seu pensamento de refutar o que disse na primeira fase. Hottois cita o aforismo n.7, que 

encerra a primeira obra de Wittgestein, parecendo desafiar seus leitores ao questionamento: 

“Aquilo de que não podemos falar, devemos calar.” (2008, p. 403). Nas palavras de Hottois, 

no mesmo texto, esse não dizível é, sobretudo para Wittgestein, algo muito importante, pois 

se relaciona com os valores éticos, artísticos e religiosos. O não dito, o silêncio, o gesto que 

enfatiza a fala são de extrema importância para a AD. 

O próprio Wittgestein, nos referimos ao segundo, afirma que a expressão jogo de 

linguagem, “[...] deve salientar [...] que falar uma língua é parte de uma atividade ou uma 

forma de vida”. (2009, p.27). Assim, o pensamento de Wittgestein tornou-se tão importante 

para o que estamos chamando de gesto de pesquisar como experiência criadora, 

especialmente, o conceito de jogos de linguagens como formas de vida que não podemos 

deixar de trazê-lo para a nossa argumentação, movidos pelas seguintes questões: como 

escrever um texto para ser interpretado por nossos pares? Ou, como comunicar os pequenos e 

singulares achados desta pesquisa aos arte/educadores? Será que nossos dizeres aqui 

expressos ganharão sentidos na práxis dos nossos pares arte/educadores? E, com base no 

conceito de jogos de linguagem nos interrogamos: o que neste texto fazemos são jogos de 

linguagem como formas de vida que desafiarão nossos pares a interlocução? Estas são 

questões que nos fazemos e compartilhamos com nossos interlocutores. São questões que 

exigem tempo para a reflexão e por isso não pretendemos aqui e agora ensaiar respondê-las.  

Outro autor que nos ajudou na compreensão do gesto de pesquisar como experiência 

criadora é Santos (2006, 2010), e foi com base no pensamento deste cientista social português 

que estabelecemos o sexto marco, ou seja, nossa concepção de ciência. Pesquisar, neste 

sentido, é um exercício de busca que exige tempo, um exercício constante de idas e vindas. 

Gostar, às vezes, de caminhar sem saber onde é o norte ou sul, o leste ou o oeste – 

desestabilizar-se. Inventar geografias. Recusar os mapas prontos para viver o prazer das 

aproximações: inventar trilhas por desconfiar do caminho fácil. E isto não quer dizer que 

recusamos as filiações com os mapas desenhados por outros que vieram antes de nós, ou seja, 

por aqueles que olharam antes de nós ângulos do que queremos conhecer (aqui chamados de 

mapas teóricos). 
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Pelos laços estabelecidos entre ontologia com epistemologia e, sobretudo, pelos 

fragmentos de dizeres dos filósofos que nos ajudaram na composição desta narração, trazemos 

para a cena o pensamento de dois artistas, com os quais nos encontramos nesta caminhada. 

São eles: o poeta brasileiro, Manoel de Barros e o fotógrafo esloveno, Evgen Bavcar. 

O poeta não se ocupa de indicar a certeza, mas o prazer da busca, portanto tem a 

coragem de se aventurar indo além da terra firme, Barros diz:  

 

Escrever nem uma coisa 

Nem outra –  

A fim de dizer todas –  

Ou, pelo menos, nenhumas. 

Assim,  

Ao poeta faz bem  

Desexplicar –  

Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes.   

(2010, p. 264-265). 

 

E quase que com o mesmo sentido de quebra de limites, de abandono da terra firme e 

inauguração de outros modos de discurso, citamos o fotógrafo, Bavcar, que nos fala de um 

ponto muito preciso: seu lugar no mundo, isto é, sobre a produção de sentidos, por meio do 

discurso visual, elaborada por um cego (2004): “Talvez lhe pareça estranho que eu me atreva 

a falar da imagem, logo eu, a quem ela tão pouco pertence, neste mundo oculocêntrico”. 

(BAVCAR, 2004, p. 145). E ainda mais enfático complementa Bavcar: “Em princípio 

concebo não tenho esse direito, mas concebo sua presença não apenas em minha experiência 

de fotógrafo, e sim como qualquer pessoa que tenha imaginação.” (2004, p. 145). 

Tanto no poeta das palavras quanto no poeta das imagens encontramos a imaginação 

como dimensão humana, esta habita o discurso (visual e verbal) e por isso é tão importante 

para a Arte e para a Arte/Educação. A imaginação antes banida do trabalho acadêmico, do 

meio autoproclamado científico, talvez hoje mais aceita, diria que ainda com certa 

desconfiança pelo pensamento acadêmico hegemônico. E, no entanto, presente nos pensares 

dos autores que fazem desta caminhada de pesquisar não um trabalho solitário, mas ao 

contrário um trabalho de encontros, tornando o gesto de pesquisar uma intensa experiência de 

criação e recriação (lembramos ao leitor que quanto ao encadeamento da imaginação com a 

cognição, para nós profundamente articuladas, este trabalho tomou como base teórica o que 

afirma Efland (2005)). Bavcar ainda no mesmo texto enfatiza: 
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É difícil falar da imagem sem relacioná-la à palavra. Essa dupla, imagem-

palavra, ao mesmo tempo unida – hoje – e, antes, separada, é, no entanto, 

difícil de compreender e, sobretudo, de conceber como uma igualdade 

recíproca ou como uma ligação fatal, em que uma se sobreponha a outra. 

(2004, p. 145). 

   

Conforme Bavcar é por esta razão que podemos interrogar sobre a imagem e a palavra. 

Tal relação nos parece vital para situar o ser humano em um mundo como o nosso, em um 

mundo povoado de imagens exigentes de sentidos. Em um mundo marcado pelas tensões 

entre o modernismo e o pós-modernismo. Melhor dizendo: em um mundo que nos obriga a 

repensar o papel da Arte, da Filosofia e da Ciência, pois as grandes narrativas modernistas de 

explicação do real já não dão conta da complexidade da vida: estamos, pois, frente ao desafio 

da pós-modernidade que se caracteriza pela fragmentação, pela não linearidade, pela 

precariedade, pela descrença no progresso e no futuro.  

Neste contexto surgiu a necessidade de situar o gesto de pesquisar como experiência 

criadora. E isto aconteceu porque fomos profundamente desafiados a pesquisar sobre o campo 

denominado dialogalmente de Arte/Educação, mais especificamente, sobre uma das 

linguagens que compõem este campo de conhecimento, ensino e pesquisa nomeada de Artes e 

Culturas Visuais.  

Voltamos ao começo do texto: para dizer que a curiosidade que move a criança em 

suas buscas de atuar no mundo pesquisando, move também o pesquisador. Elas são, enfim, 

experiências criadoras, em que o ontológico casa-se com o epistemológico, no contexto dos 

trânsitos entre o modernismo e o pós-modernismo.  

Pesquisar no contexto das tensões entre o modernismo e o pós-modernismo é lidar 

com contradições, fragmentações, desconstruções. Pesquisar nesse contexto, exige ultrapassar 

uma atitude niilista na relação com essas tensões, compreendo que o gesto de refletir sobre 

elas exige resituar grandes questões humanas não mais como narrativas salvacionistas, mas 

como o lidar com o caos. Pensando o caos no sentido grego, como ressalta Leão na 

apresentação da obra Investigações Filosóficas (2006) de Wittgenstein: “A fonte da vida 

histórica dos homens é o caos.” (2006, p. 4).     

Colocado o gesto de pesquisar como experiência criadora, apresentamos a seguir o 

universo da pesquisa e seus critérios metodológicos. 
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5.2 CRITÉRIOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS  

 

A trilha que tentamos abrir na construção da metodologia ancora-se, sobretudo, nas 

seguintes posturas teóricas: na concepção de pesquisa como experiência criadora, nutrida 

pelos estudos de Chaui (2006, 2010) interpretando Merleau-Ponty (2012) e autorizada pela 

concepção de ciência pós-moderna embasada no pensamento de Santos (2006, 2010), ambas 

encadeadas a teoria da AD construída por Orlandi ( 2007, 2010, 2011, 2012), compreendendo 

o discurso (imagético e verbal) marcado pelo atravessamento das ideologias e do 

inconsciente. Reafirmamos: partimos da concepção de ciência pós-moderna por seu caráter 

sincrético, como tentamos demonstrar com a metáfora da trilha metodológica. 

Também é necessário dizermos que isto ocorreu porque há uma identificação da 

concepção de ciência pós-moderna com o próprio tema da pesquisa – A Recepção da AT. 

Compreendendo a AT como teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais, 

teoria que se constituiu no contexto da Arte/Educação de tendência pós-moderna, como 

afirma sua sistematizadora/criadora: Ana Mae Barbosa (2009). 

 Ao realçar, assim, o papel da imaginação – vista com desconfiança por muitos 

acadêmicos que privilegiam a supremacia da ciência moderna como a mais verdadeira 

explicação da realidade – Santos abre a perspectiva de pensarmos o gesto de pesquisar como 

experiência criadora muito próximo da recriação artística, porque esse se relaciona 

intimamente com a dimensão estética e, neste sentido, enfatiza Santos: “A dimensão estética 

da ciência tem sido reconhecida por cientistas e filósofos da ciência, de Poincaré a Kuhn, de 

Polanyi a Popper. Jones considera que o sistema de Newton é tanto uma obra de arte como 

uma obra de ciência”. (2010 p. 86). 

Santos segue a sua argumentação ressaltando que a matemática aparece no contexto da 

modernidade como aquele conhecimento que: “[...] fornece à ciência moderna, não só o 

instrumento privilegiado de análise, como também a lógica da investigação”. (2010, p. 14). 

Pensamos que sua crítica torna-se mais contundente quando ele afirma: 

 

Deste lugar central da matemática na ciência moderna derivam duas 

consequências principais. Em primeiro lugar, conhecer significa quantificar. 

O rigor científico afere-se pelo rigor das medições. As qualidades intrínsecas 

do objeto são, [...], desqualificadas. O que não é quantificável é 

cientificamente irrelevante. Em segundo lugar, o método científico assenta 

na redução da complexidade. [...] Conhecer significa dividir e classificar 

para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou. 

(SANTOS, 2010, p. 14-15, grifos nossos). 
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  O cientista social luso, nesse sentido, aponta para o entendimento de que a ciência é 

criação humana e por isso mesmo histórica e social, tomando feições diferentes no tempo e 

estando ao lado, na maioria das sociedades, do pensamento hegemônico; portanto servindo 

aos interesses da dominação, sob a alegação da importância do rigor cientifico, ou seja, 

colocando-o como seu maior valor.  

Ao questionar o paradigma do fazer/pensar da ciência moderna o autor propõe o 

paradigma emergente no contexto de uma sociedade em constantes mudanças, provavelmente 

causadas pelas próprias transformações da ciência. Explica ele: “[...] um paradigma a emergir 

dela não pode ser apenas um paradigma científico (o paradigma de um conhecimento 

prudente), tem de ser também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente) ”. 

(SANTOS, 2010, p. 37). 

A ressignificação da ideia de construção do conhecimento pós-moderno, 

fundamentada no pensamento de Santos, nos autoriza a apresentarmos, por meio da 

mobilização da imaginação no gesto de pesquisar como experiência criadora, os critérios que 

foram estabelecidos para esta pesquisa, estudo que tomou como objeto de análise o discurso 

(visual e verbal) de um pequeno grupo de arte/educadores pernambucanos por meio da 

materialidade nomeada como caderno de bordo. 

O campo de pesquisa foi escolas da rede estadual de Pernambuco, localizadas na 

região metropolitana, considerando que os arte/educadores da referida rede participaram de 

um Curso de Especialização em Arte/Educação (2007-2008), com foco em Artes Visuais, 

resultado de um convênio da Secretaria de Educação de Pernambuco com a Universidade 

Católica de Pernambuco. O referido curso teve início em outubro de 2008 e terminou com as 

defesas dos trabalhos monográficos em 2010, atribuindo o título de especialista a um total de 

cem arte/educadores, dentre esses a maioria sem a formação inicial em Arte. O que 

representou, de certa maneira, um ganho qualitativo para a Arte/Educação. Por meio desse 

curso o grupo de professores/estudantes conheceram arte/educadores do cenário nacional, 

como Rita Bradariolli e Rejane Coutinho (ambas, professoras da UNESP) e participaram de 

uma palestra com Ana Mae Barbosa (ECA/USP), criadora da AT.  

Neste curso os arte/educadores, habilitados oficialmente como professores de Arte e os 

que possuíam habilitações afins, tiveram a oportunidade de cursar a disciplina Leitura de 

Imagem, cujas bases teóricas e, portanto, também, as referências estavam ancoradas na AT, 

como teoria de interpretação das Artes e Culturas Visuais e não simplesmente como uma 

metodologia. Antes de ressaltar a ementa e o conteúdo programático da referida disciplina, 

cabe dizer que fui um dos elaboradores desse curso e que além dessa disciplina fui professor 
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juntamente com a arte/educadora Rita Bradariolli, por indicação da professora Ana Mae 

Barbosa, da disciplina História da Arte/Educação, além de ter orientado algumas das 

pesquisas desenvolvidas por integrantes do grupo.  

No que se refere à ementa da disciplina Leitura de Imagem, trata-se de promover um 

estudo da leitura de imagem a partir das condições de construção do conhecimento dos 

estudantes e de sua compreensão estética e artística. O conteúdo programático foi constituído 

pelos seguintes elementos: As sete mudanças na Arte/Educação brasileira segundo Ana Mae 

Barbosa; A leitura interpretativa da imagem: ênfase pós-modernismo da Arte/Educação (a 

imagem da propaganda e da obra de arte); A abordagem triangular e sua história de 

reelaboração; A nova História da Arte segundo Jacqueline Chanda: abordagem teórica do 

estudo de uma obra de arte; A obra de Arte na era de sua reprodutibilidade técnica segundo 

Walter Benjamin: Transformações decorrentes da descoberta da fotografia para o estatuto das 

belas artes e suas principais interferências nas Artes Visuais; Multiculturalismo, 

Interculturalismo e interdisciplinaridade em Arte/Educação; A educação do olhar: Arte e 

inclusão social e cultural. 

 

5.3 SELEÇÃO DO CAMPO E DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Participaram desse curso cerca de cem arte/educadores, como já dissemos, formando 

duas turmas. Buscamos selecionar no referido grupo os participantes da pesquisa, pois 

pensamos que esses possuíam as condições que almejávamos – serem interpretantes da AT 

em sua práxis arteducativa, fato observado empiricamente durante o estudo piloto com um 

dos participantes do referido grupo (estudo apresentado no relatório para o Exame de 

Qualificação). 

 Outro aspecto importante desse grupo deve-se ao fato de ser constituído de 

habilitados em Arte e não habilitados, todos atuando em sala de aula, pois uma das condições 

estabelecidas para a constituição do grupo é que nele se encontrasse arte/educadores e 

professores de arte. Isto porque compreendemos que arte/educador é uma expressão lato 

sensu que abarca educadores (habilitados e não habilitados em Arte) que trabalham com uma 

das linguagens artísticas em sua práxis. Enquanto que professor de Arte, estrito sensu, é 

aquele habilitado formalmente nos cursos de licenciatura em Artes Visuais, Teatro, Dança e 

Música. Portanto, a categoria arte/educador, nesta pesquisa, tanto inclui aqueles que 

trabalham com a Arte na educação infantil, na educação especial, na educação de jovens e 

adultos e ainda, o educador social e obviamente o próprio professor de Arte.  
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A partir do Exame de Qualificação a escolha recaiu sobre dois não habilitados em 

Arte, mas com título de Especialista em Arte/Educação e uma habilitada em Artes Plásticas 

(hoje Artes Visuais).  

Assim sendo, o grupo se constituiu de três arte/educadores, participantes do referido 

curso. O principal critério para a formação do grupo (participantes da pesquisa) foi atuar na 

escola ancorado na AT, como teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas. 

 

5.4 DINÂMICA DE TRABALHO E CORPUS DA PESQUISA 

 

A dinâmica de trabalho aconteceu em encontros quinzenais durante o ano de 2012, 

nesses, nós estudamos textos escritos e vídeos sobre a AT, além disso, discutimos 

exaustivamente a própria práxis arteducativa de cada um dos participantes Eles contavam 

sobre o que estavam desenvolvendo em suas salas de aula, ressaltando as pequenas/grandes 

alegrias do processo de ensino e de aprendizagem e os desafios do que é ser arte/educador. 

Cada nova experiência era apresentada no grupo e amplamente discutida e analisada por todos 

os participantes.  

A produção final foi a elaboração de um caderno de bordo, termo com o qual 

nomeamos o conjunto – corpus – de textos visuais e verbais, pois esse documento – 

dispositivo analítico – inclui textos verbais/visuais elaborados pelos participantes da pesquisa, 

tendo como foco suas interpretações (apropriações e/ou rearranjos) da AT. Por ser o caderno 

de bordo pensado como um discurso sincrético, construído no diálogo entre o visual e o 

verbal, ele é um objeto simbólico que produz sentidos marcados pela compreensão. 

Compreender para Orlandi:  

 

[...] é saber como um objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música 

etc.) produz sentidos. É saber como as interpretações funcionam. Quando se 

interpreta já se está preso em um sentido. A compreensão procura a 

explicação dos processos de significação presentes no texto e permite que se 

possam ‘escutar’ outros sentidos que ali estão compreendendo como eles se 

constituem. (2009, p. 26, grifo da autora) 

 

 A proposta foi baseada na construção do caderno de bordo com fotografias das aulas, 

depoimento dos estudantes, sobre o processo de leitura da imagem, e de modo mais amplo, 

ressaltando o contato do arte/educador e de seus estudantes com o universo das Artes e 

Culturas Visuais – a partir de uma compreensão da AT como teoria de interpretação. 
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Por que caderno de bordo? A ideia de caderno de bordo nasceu de uma dupla 

materialidade discursiva: a primeira é o diário de bordo como lugar material em que se 

registra o percurso das aprendizagens de uma pessoa ou de um determinado grupo sobre um 

campo de conhecimento, envolve processos de ensino e de aprendizagem.  É uma expressão 

tomada de empréstimo da pesquisa etnográfica, especialmente da etnografia da comunicação 

que segundo Charaudeau e Maingueneau se caracteriza por:  

 

[...] seus fundamentos antropológicos que lhe determinaram um domínio de 

pesquisa amplo – o estudo comparativo dos comportamentos comunicativos 

em diversas sociedades –, um objetivo teórico – construir a comunicação em 

sistema cultural tal qual o parentesco ou a sexualidade –, uma abordagem 

interdisciplinar – construída pela etnologia, pela linguística e pela sociologia 

– e uma metodologia de campo – fundada nas observações das práticas 

comunicativas. (2008, p. 222-223, grifos dos autores). 

 

Interessa-nos da etnografia da comunicação, pois, alguns de seus aspectos destacados 

no fragmento acima e por nós deglutido e reinventado para a análise discursiva neste trabalho. 

São eles: 1) com base na Antropologia, a ideia, subjacente no texto, de que os grupos 

humanos se compõem de diferentes sujeitos culturais e que não existe uma cultura superior a 

outra, o que existe de fato, são diferentes sujeitos/grupos (culturais) coexistindo na sociedade; 

2) esses sujeitos/grupos interagem entre si por meio das linguagens, isto é, eles criam e 

recriam os discursos para estabelecer comunicação; 3) tais comunicações materializam-se por 

meio dos discursos nas práticas sociais e esses discursos não são literais, ao contrário são 

marcados pelo inacabamento humano, ou seja, eles sofrem o atravessamento das ideologias e 

do inconsciente; 4) por meio desses discursos os sujeitos/grupos também travam lutas, pois 

tais discursos não são isentos de posições ideológicas (como já nos referimos ao 

atravessamento), ou seja, são pontos de vista ideológicos. Complementando a nossa 

argumentação trazemos o que pensa Souza sobre o objetivo do diário (caderno) de bordo na 

perspectiva etnográfica:  

 

[...] é permitir a quem o escreve o acompanhamento das próprias ações e as 

implicações no meio onde atua. Assim fornecerá ao autor [...] um perfil de 

seu fazer pedagógico. [...] O diário Etnográfico pode, pois, ser considerado 

como instrumento de análise e/ou intervenção do campo institucional e 

educativo. (1999, p. 18-19, grifo nosso). 

 

Para nós o caderno de bordo é a materialidade que analisamos a partir das deglutições 

tomadas de empréstimo da etnografia da comunicação considerando que a AD,  
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[...] não é nem uma teoria descritiva, nem uma teoria explicativa. [...] se 

pretende uma teoria crítica que trata da determinação histórica dos processos 

de significação. Não estaciona nos produtos como tais. Trabalha com os 

processos e as condições de produção da linguagem. (ORLANDI, 2011, p. 

12). 

 

A segunda materialidade de nosso caderno de bordo tem como referência o livro de 

artista, que é considerado um suporte no qual o artista narra um discurso, privilegiando 

geralmente o texto visual. É considerado um objeto de Arte, elaborado “artesanalmente”, onde 

o artista paradoxalmente guarda e expõe preciosidades, isto é, modos de ver o mundo, os seres 

humanos, a história e a sociedade. É, assim, um ângulo de visão do artista podendo ser 

reproduzido ou ter uma única edição. Não existe, de fato, um conceito fechado de livro de 

artista, mas ele é geralmente uma narrativa poética visual e por isso (geralmente) mistura 

imagens com palavras. Há, portanto, um diálogo entre o discurso visual com o discurso 

verbal, de maneira em que ambos compõem um texto sincrético discursivo visual/verbal/ ou 

verbal/visual. Pensamos que tal atitude parece enfatizar que a ordem de entrada das palavras 

ou das imagens no discurso não pretende privilegiar uma delas sobre a outra, pois o que é 

significativo é a síntese sincrética entre os discursos: visual/verbal, verbal/visual, e esses 

quando encadeados ganham novos sentidos carecendo de gestos próprios para serem 

interpretados.  

Na história da Arte é possível encontrar vários exemplos de livro de artista, entre os 

brasileiros destacamos os trabalhos de Carmela Gross e Waltércio Caldas. Em Pernambuco, o 

arte/educador e artista Sebastião Gomes Pedrosa possui vários trabalhos considerados como 

sendo livro de artista, tendo inclusive apresentado uma exposição com este tema nos anos de 

1990; além dele, o também pernambucano, Paulo Bruscky, já elaborou e expos vários 

trabalhos tendo como suporte o livro de artista.  

Nesse sentido a exposição Tendências do Livro de Artista no Brasil, datada de 1985, 

com a curadoria de Annateresa Fabris e Cacilda Teixeira da Costa, no Centro Cultural São 

Paulo, pode ser pensada como um dos momentos inaugurais para a reflexão sobre tal 

tendência em nosso país. Segundo as curadoras: 

 

No caso brasileiro, se já existe uma certa bibliografia sobre o livro de arte, 

que permite determinar sua fisionomia e suas principais vertentes editoriais, 

é difícil ainda, porém, determinar como nossos artistas se envolveram com 

aquela concepção criadora do livro como ‘arquitetura’, própria do livro de 

artista. Pode-se, entretanto, destacar o papel pioneiro de Vicente do Rego 

Monteiro, cuja escrita ideogramática cria um percurso particular pela capital 

francesa em Quelques Visages de Paris (1925): não ilustração e sim leitura 
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outra, transcrição do poema. Ou, ainda, lembrar as pesquisas de Aloísio 

Magalhães nas oficinas do Gráfico Amador de Recife, que privilegiam o 

caráter plástico, visual do ‘fazer livro’ como demonstra Aniki Bobó (1958), 

em que o texto de João Cabral de Mello Neto surge como uma espécie de 

‘ilustração’ da forma plástica, à qual é posterior.  (FABRIS e COSTA, 1985, 

p. 05-06, grifos das autoras). 

 

O trecho anterior nos mostra, por meio das pesquisas empreendidas pelas historiadoras 

da Arte, Fabris e Costa da ECA/USP, que em Pernambuco, mais precisamente em Recife nos 

anos de 1950, Aloísio Magalhães no Gráfico Amador já fazia pesquisas sobre a produção do 

livro de artista. Fato que nos possibilita fazer uma conexão histórica significativa sobre a 

escolha do caderno de bordo como objeto de análise nesta pesquisa, isto é, relacionar a 

criação de Ana Mae Barbosa – a AT como teoria de interpretação das Artes e Culturas 

Visuais – com sua participação no Gráfico Amador. É, portanto, por meio de nossa filiação à 

teoria de Barbosa que chegamos ao livro de artista como uma das referências materiais do 

caderno de bordo. 

 Ambos – tanto o diário/caderno de bordo como o livro de artista – pretendem contar 

uma viagem, é um acontecimento poético/visual ou visual/poético.  Em sentido metafórico 

são registros de uma viagem que não pode ser pensada apenas como um percurso linear a ser 

cumprido, com pontos preestabelecidos em que obedecê-los é imprescindível para os achados. 

Ao contrário, cada viajante possui um olhar próprio, vai registrar suas visões significativas 

sobre o caminho e seus marcos, estabelece conexões, é marcado pelas marcas do caminho e 

deixa suas marcas no caminho. 

 Esses viajantes possuem um comportamento muito próximo dos peregrinos
16

, porque 

são estrangeiros num território a ser conhecido e não apenas explorado avidamente, eles são 

buscadores e não simplesmente turistas que se interessam em explorar o lugar, desfrutá-lo e 

consumi-lo sem a menor preocupação com uma atitude de deter-se sobre o que se quer 

conhecer. Talvez a principal diferença entre a metáfora do turista com a metáfora do 

peregrino seja o fato de que o primeiro não cria laços, pois é um forasteiro consumidor, 

enquanto que o segundo estranha o lugar, os costumes, as pessoas. Ou melhor, o peregrino 

estranha o território que quer conhecer, elabora frente a esse uma atitude filosófica de 

estranhamento, ou seja, ele admira-se e por isso questiona-o. Para que tal atitude ocorra é 

preciso de tempo, tempo interior, elaboração e reelaboração, isto é, profundidade para criar 

                                                           
16

 A diferença entre a metáfora do peregrino e do turista foram estabelecidas a partir de um discurso dito pelo 

professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) Yves de La Taille, no programa, Café 

Filosófico, realizado pela   TV Cultura de São Paulo. 
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sua interpretação desse (novo) território. Por isso o peregrino não despreza o mapa do 

território a ser conhecido, para que tenha certa segurança. Mas por mais que use as 

cartografias escritas por outros viajantes antes dele, ainda assim, torna-se capaz de encontros 

singulares, detalhes que lhe interessam e que outros passaram ao largo. 

Assim, os instrumentos (teóricos) usados para navegação (práticas) ajudam a compor a 

práxis da viagem. Bom exemplo de textos, que narram as aventuras de uma viagem 

sincretizando o discurso visual com o verbal, podem ser encontrados nas obras: Diário de 

Bordo de José Bessa (2004) e o Livro das Perguntas (2008) de Pablo Neruda e ilustração de 

Isidro Ferrer. As referidas obras também foram fundantes para a nossa escolha do caderno de 

bordo como objeto de análise e foram estudas pelos participantes da pesquisa. 

Mais conhecido como diário de bordo e aqui denominado de caderno de bordo, 

portanto, definido como um documento em que o discurso visual se a encadeia ao verbal, um 

não sendo mais importante do que o outro, pois eles se complementam qualitativamente e 

compuseram o corpus (sincrético) deste trabalho de pesquisa. 

Convém dizer, ainda, que o que nos interessa é o caderno de bordo como memória da 

práxis arteducativa, isto é, como interpretação da AT, e nesse processo seus desafios, suas 

marcas, seus gestos de interpretação, pois sendo uma teoria aberta, cada interpretante a 

reelabora a seu modo e aqui consideramos as relações dialógicas entre a subjetividade e o 

assujeitamento apreendido na teoria da AD, entre o Ser e o Ser mais apreendido no 

pensamento freireano.    

O corpus da pesquisa se constituirá, portanto, de textos imagéticos e verbais nos quais 

se articulam os discursos pedagógicos, artísticos e filosóficos. 

 

5.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Uma vez que o grupo em estudo esteve na posição de produtores de textos ao narrarem 

as suas experiências o pesquisador não estabeleceu como objetivo julgar a práxis arteducativa 

de cada um dos participantes. Sua análise recaiu sobre as interpretações que os participantes 

da pesquisa construíram sobre a AT como teoria aberta. Buscando compreender as 

reelaborações feitas por cada um dos arte/educadores, adotando como dispositivo teórico de 

análise a AD, não simplesmente como metodologia, mas como teoria, ancorada no 

pensamento de Orlandi.  

Consideramos, dessa maneira, que cada caderno de bordo é um objeto simbólico e por 

isso mobilizamos aspectos diversos da AD. Daí surgiram dois desafios que se encadearam 
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constituindo o gesto de interpretar. O primeiro é quanto à variedade de rearranjos da AT como 

teoria, e o segundo é a beleza que essa variedade de interpretações apresenta, isto é, 

possibilitando diversas produções de sentidos, pois conforme Orlandi: “[...] a AD visa a 

compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de 

significância para e por sujeitos”. (2009, p. 26, grifo nosso).  

Nosso olhar voltou-se, desse modo, para os discursos dos participantes da pesquisa, a 

fim de analisar como eles interpretaram e traduziram em sua práxis arteducativa, 

materializada no caderno de bordo, a AT, observando como tais interpretações transformaram 

suas relações com a Arte, com a cultura, com a vida e com a própria práxis arteducativa. Na 

perspectiva da pesquisa o discurso segundo Chizzotti:  

 

[...] não tem significado único. [...] Em pesquisa, é a análise de um conjunto 

de ideias, um modo de pensar ou um corpo de conhecimentos expressos em 

uma comunicação textual ou verbal, que o pesquisador pode identificar 

quando analisa um texto ou fala. [...] O discurso é a expressão de um sujeito 

no mundo que explicita sua identidade (quem sou o que quero) e social (com 

quem estou) e expõe a ação primordial pela qual constitui a realidade. (2008, 

p. 120). 

 

Reafirmamos que a análise que foi realizada, portanto, teve como aporte a AD, 

partindo basicamente de Orlandi (2007, 2009, 2010, 2011, 2012). É claro que outros autores 

também fizeram parte do tecido textual na medida em que a escrita é um lugar de encontros e 

conflitos, ela está impregnada de vozes. 

A análise discursiva, deste modo, recaiu sobre os elementos que caracterizam os 

discursos, quanto ao modo como os arte/educadores se manifestaram nos cadernos de bordo e 

para tanto partimos da seguinte suposição: é pelo discurso que (tentamos) dizer de nós 

mesmos no mundo. Em outras palavras: é pelo discurso que expressamos quem somos como 

pessoas e como profissionais (mesmo que assujeitados), nos filiamos a determinados 

posicionamentos teóricos e ideológicos, ou seja, como nos constituímos pessoas/profissionais 

e como atuamos no mundo com identidades históricas e sociais mergulhados nos desafios 

concretos da realidade, mas sempre buscando Ser Mais como pensa Freire. Entretanto, o 

discurso por ser permeado de ideologias e por trazer marcas do inconsciente não pode ser 

interpretado literalmente.  

Neste momento, pensamos ser importante ressaltar duas noções fundantes que não 

podem ser esquecidas na análise discursiva, ambas filiadas aos estudos do pensamento de 
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Orlandi e Pêcheux, aqui resinificadas por Ferreira (2001). A primeira diz respeito ao fato de 

que,  

 

A AD nos permite trabalhar em busca dos processos de produção do sentido 

e de suas determinações histórico-sociais. Isso implica o reconhecimento de 

que há uma historicidade inscrita na linguagem que não nos permite pensar 

na existência de um sentido literal, já posto, e nem mesmo que o sentido 

possa ser qualquer um, já que toda interpretação é regida por condições de 

produção. Essa disciplina propõe um deslocamento das noções de linguagem 

e sujeito que se dá a partir de um trabalho com a ideologia. (2001, p.11-12, 

grifo da autora). 

 

A autora segue em sua explicação realçando que partindo desta argumentação 

compreende-se a linguagem como produção social e histórica, assim, o sujeito deixa de ser a 

origem e o centro do discurso, pois nossos discursos são polifônicos, ou seja, nossos discursos 

são habitados de muitas vozes, vozes – possivelmente – vindas de outros tempos e outros 

lugares. 

Compreendemos que a segunda questão encadeia-se a primeira por se referir ao 

indivíduo, esse ao ser interpelado pelas ideologias, como condição para que se torne sujeito de 

seu discurso submete-se (livremente) às condições de produção – carregando a ilusão que é 

livre para pensar e agir no mundo – isto é o assujeitamento. Neste sentido a autora, em 

destaque, afirma: 

  

[...] Para Althusser, os indivíduos vivem na ideologia, não havendo, 

portanto, uma separação entre a existência da ideologia e a interpretação do 

sujeito por ela, o que ocorre é um movimento de dupla constituição; se o 

sujeito só se constitui através do assujeitamento é pelo sujeito que a 

ideologia torna-se possível já que, ao entendê-la como prática significante, 

concebe-se a ideologia como a relação entre sujeito, língua e história na 

produção dos sentidos. (FERREIRA, 2001, p. 12). 

 

Acrescentamos ao sentido de transformação apreendido com a História de Amadeu, 

Bosi (2003), que está na epígrafe que abre este documento e é também a metáfora verbal 

juntamente com a metáfora visual Bicicleta com Andorinhas de Bavcar e assim as duas 

metáforas (visual/verbal e verbal/visual), por sua vez, se juntam ao sentido de discurso 

aprendido com Orlandi (2010): nenhum discurso tem início ou final absoluto, todo discurso é 

sempre incompleto como é a vida e a própria condição humana no mundo, todo discurso é 

passível de variadas interpretações. Todo discurso, enfim, contém entrelinhas, lacunas, 

brechas, silêncios, que devem ser considerados na análise. 
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O objetivo maior é, pois, identificar, analisar e interpretar os discursos dos 

arte/educadores na perspectiva da AD, tendo como corpus privilegiado o caderno de bordo. 

 

5.6  O GESTO DE PESQUISAR COMO EXPERIÊNCIA CRIADORA 

 

Pensamos que o gesto de pesquisar como experiência criadora exige do pesquisador 

cultivar a ignorância socrática (aqui livremente interpretada assim: saber que nada sabemos e 

por isso querer saber mais) e o olhar de encantamento da criança que olha para as coisas pela 

primeira vez, isto é: trazer para aquilo que é nomeado de pesquisa científica não a 

neutralidade, mas o posicionamento político que possibilita a solidariedade. E, assim, cada 

pequeno achado torna-se grande. Aqui reside uma tentativa de interpretação do paradigma 

emergente proposto por Santos, sobre o qual o cientista social, diz que tal paradigma assume-

me como próximo do discurso poético e artístico e tem nesses a possibilidade de nutrir-se e 

assemelhar-se positivamente. 

Importa-nos ainda dizermos que o paradigma emergente resitua a relação 

sujeito/objeto, a partir da abertura dialogal entre o discurso científico com o discurso 

filosófico e artístico, sobretudo, porque nos discursos da Arte o que ocorre é uma batalha, diz 

Santos: “[...] a relação é entre dois sujeitos e não entre um sujeito e um objeto. Cada um é a 

tradução do outro, ambos criadores de textos, escritos em línguas distintas, ambas conhecidas 

e necessárias para aprender a gostar das palavras e do mundo”. (2010, p. 55). 

Assim, o gesto de pesquisar como experiência criadora no contexto da pós-

modernidade exige, pois, compreender o conhecimento como partilha que nos ensina a viver 

com os Outros no mundo, no sentido proposto por Santos:  

 

O conhecimento pós-moderno, sendo total, não é determinístico, sendo local, 

não é descritivista. É um conhecimento sobre as condições de possibilidade. 

[...] Um conhecimento deste tipo é relativamente imetódico, constitui-se a 

partir de uma pluralidade metodológica. Cada método é uma linguagem e a 

realidade responde na língua em que é perguntada/Só uma constelação de 

métodos pode captar o silêncio que persiste entre cada língua que pergunta. 

(2010, p. 50). 

  

Arte, Filosofia e Ciência, neste sentido, são construtos sociais, históricos e culturais – 

são linguagens – para o dizer humano no mundo e por isso devem ser estudadas, na pós-

modernidade, considerando as relações dialogais entre os saberes instituídos e os saberes 

instituintes. Parafraseando Santos, enfatizamos que todo conhecimento para tornar-se social, 



    146 

 

isto é, para ter sentido na vida de nossos pares (aqueles com os quais concordamos) e com os 

nossos ímpares (aqueles com os quais discordamos) deve ser prudente para uma vida decente.  

Ousamos, enfim, dizer que o gesto de pesquisar em Arte e Arte/Educação surge 

movido pelo desejo de conhecer, mas sem nunca esquecer a lição socrática: sei que nada sei, 

provocando no pesquisador uma atitude de cuidado em se posicionar longe das certezas (nas 

palavras de Ribeiro longe da terra firme) porque a Arte possibilita o ser humano repensar suas 

certezas e reinventar a vida. É por isso que toda pesquisa neste campo e no contexto da 

transição entre a modernidade e a pós-modernidade, quase que inevitavelmente, vai lidar 

como o gesto de pesquisar como experiência criadora – vivemos num tempo de incertezas. 

Apresentado o gesto de pesquisar como experiência criadora e os critérios teóricos e 

metodológicos, vamos introduzir o leitor ao sexto tópico que trata da análise do corpus da 

pesquisa – os cadernos de bordo. 
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Faz parte da estética neocapitalista o desprezo pelas coisas gastas, usadas, com 

marcas do trabalho e da vida. Preferem-se objetos novos, frios, protocolares. No 

entanto, os velhos objetos estão impregnados de biografia e de memória.  

(BOSI, 2003, p. 167) 

 

 

6  ANÁLISE DO CADERNO DE BORDO – MEMÓRIA DA PRÁXIS 

     ARTEDUCATIVA – HISTÓRIAS E SENTIDOS 

 

6.1  O CONCEITUAL E O POLÍTICO NA ABORDAGEM TRIANGULAR  

 

O que chamamos de caderno de bordo (um dos temas abordados no tópico anterior), 

materialidade discursiva visual/verbal, verbal/visual – carregada de simbolismos – como o 

lugar de registro da memória da práxis arteducativa, no caso desta pesquisa elaborada para 

contar um processo de ensino e de aprendizagem em Artes e Culturas Visuais ancorado na 

AT, é marcado pelo pulsar da memória e por isso impregnado de vida; sua preciosidade 

simbólica não está na apresentação, mas em suas entrelinhas, naquilo que não é dito 

explicitamente, ou seja, está na pausa, no silêncio, na linha interrompida, na imagem borrada, 

no texto partido, isto é, está  na ambiguidade e no inacabamento  das imagens e das palavras. 

 Por isso iniciamos a análise discursiva dos três cadernos de bordo com as palavras de 

Bosi (2003). Elas nos ajudam a situar que não só a estética neocapitalista despreza as coisas 

gastas – impregnadas de memória, de história e de vida – mas também degrada os seres 

humanos – com suas memórias, suas histórias, suas vidas, suas culturas e os sentidos 

possíveis para o mundo – especialmente aqueles (seres humanos) que não fazem parte dos 

padrões impostos pelo modelo estético/artístico/cultural hegemônico. Importa ressaltar que o 

que Bosi, na epígrafe denomina de estética neocapitalista, é por nós interpretada como um 

(PEDROSA,2012) 
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outro modo de denominar a matriz liberal/ocidental de cultura, que envolve a dimensão 

estética, ou seja, sua tradução no pensamento hegemônico brasileiro que estabelece quem são 

os sujeitos de poder e quem são os sujeitos subalternos da sociedade em que vivemos, isto é, 

aqueles que têm direito a palavra e aqueles que têm suas vozes silenciadas. Fato que atinge 

tanto as relações entre países centrais e países periféricos, para usar os termos da 

globalização, quanto as relações sociais entre sujeitos de diferentes códigos culturais.    

Esta pesquisa ao considerar o poder do pensamento hegemônico, presente no âmbito 

da Arte e da Educação de um modo geral, por consequência atingindo também o campo da 

Arte/Educação, busca no caráter pós-colonial da AT
17

 a possibilidade de construção de um 

discurso contra-hegemônico, que se traduz no encadeamento do poético com o político. 

Identificando-se, assim, com a visão pós-colonial de resistência e não com a concepção de 

multiculturalismo que defende a desfaçatez da tolerância (muito comum na atitude 

politicamente correta) entre diferentes sujeitos culturais. Sobre tal concepção de 

multiculturalismo Silva diz que a mesma, 

 

[...] está na base daquilo que se poderia chamar de um ‘multiculturalismo 

liberal’. É em nome dessa humanidade comum que esse tipo de 

multiculturalismo apela para o respeito, a tolerância e a convivência pacífica 

entre diferentes culturas. Deve-se tolerar e respeitar a diferença porque sob a 

aparente diferença há uma mesma humanidade. (2007, p. 86, grifo do autor). 

  

 A visão multicultural liberal, apontada e criticada por Silva é (também) posta sob 

suspeita pelas teorias pós-críticas, pós-coloniais, pós-estruturalistas e pós-modernas (sobre as 

pós-modernas nos referimos, especialmente, as interpretações de Boaventura Sousa Santos e a 

de Ana Mae Barbosa) e pela virada linguística (GHIRALDELLI JR., 2011) e pela virada 

cultural (BURKE, 2008), ambas tomadas como base para o que tentamos conceituar como 

virada arteducativa, defendida nesta pesquisa como aquela desencadeada pela AT e esta como 

teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas Visuais. 

 Tais viradas expõem na cena social os pensares e as vozes contra-hegemônicas, pois 

tomam a linguagem e a cultura em uma perspectiva intercultural crítica de resistência. O que 

significa alinhar-se às lutas contra-hegemônicas pelo direito, ao que Paulo Freire (2005) 

chama de pronuncia do mundo, ou seja, o direito de dizer a sua palavra a partir de seu lugar 

histórico, social e cultural à margem dos poderes e por isso, segundo a teoria do discurso 

                                                           
17

 O texto em que Ana Mae Barbosa apresenta a comunidade de arte/educadores brasileiros a primeira revisão da 

AT, na obra Tópicos Utópicos (1998) é declaradamente identificado a teoria pós-colonial a partir de seu próprio 

título Arte-educação pós-colonial no Brasil: aprendizagem triangular.  
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elaborada por Orlandi (2011)
18

 assujeitada ao Discurso Pedagógico (DP, doravante), discurso 

que impõe ao estudante das classes populares o apagamento de suas culturas por meio do 

autoritarismo do processo educativo. Citamos, da autora, o fragmento a seguir, com o qual 

nos filiamos, para assinalar no DP as marcas do autoritarismo, ou melhor, a assunção do 

mesmo no pensamento hegemônico brasileiro. Realça Orlandi (2007, p. 18): 

 

[...] para ordenar exige-se uma certa relação hierárquica entre quem ordena e 

quem obedece; para interrogar, há também a exigência de certas condições, e 

o direito de interrogar, exercido por uma autoridade, converte-se em poder 

de ordenar e, logo, não pode ser atribuído indistintamente. (2007, p. 18).   

  

Na sequência, ressaltamos alguns questionamentos sobre os direitos humanos, na 

perspectiva de Santos “A grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos 

humanos”. (2013, p. 15) Além disso, questiona esse autor "Por que há tanto sofrimento 

humano injusto que não é considerado uma violação dos direitos humanos? Que outras 

linguagens de dignidade humana existem no mundo? E se existem, são ou não compatíveis 

com a linguagem dos direitos humanos? ” (2013, p. 16): 

Ressaltar tais questões significa concordar com elas e ao mesmo tempo buscar nas 

mesmas um norte, isto é, a contextualização para análise discursiva que elaboramos neste 

trabalho de pesquisa, ou pelo menos tentamos. Por isso, foi necessário colocar em diálogo o 

pensamento de Silva (2007) com o de Santos, o que se justifica porque tanto um como o outro 

centram suas críticas à matriz liberal/ocidental de cultura. Do segundo autor colhemos a 

seguinte observação:  

 

Concebo as versões dominantes da modernidade ocidental como construídas 

a partir de um pensamento abissal, um pensamento que dividiu abissalmente 

o mundo entre sociedades metropolitanas e coloniais. Dividiu-o de tal modo 

que as realidades e práticas existentes do lado de lá da linha, nas colônias, 

não podiam pôr em causa a universalidade das teorias e práticas que 

vigoravam na metrópole, do lado de cá da linha. E, neste sentido, eram 

invisíveis. (SANTOS, 2013, p. 16-17). 

 

O primeiro autor mencionado ao questionar o chamado “cânon ocidental” das 

metanarrativas modernistas diz que a teoria pós-colonial nos ajuda a pôr sob suspeita os 

                                                           
18

 Para tal posicionamento Orlandi toma o pensamento de Pierre Bourdieu, na obra A Economia das Trocas 

Simbólicas (1974) como ancoragem para dizer: “[...] a escola é a sede da reprodução cultural e o sistema de 

ensino é a solução mais dissimulada para o problema da transmissão de poder, pois contribui para a reprodução 

da estrutura das relações de classe dissimulando, sob a aparência de neutralidade, o cumprimento dessa função”. 

( 2011, p. 22). 
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efeitos do colonialismo na sociedade brasileira, enfatizando: “Há, nesse questionamento do 

cânone ocidental efetuado pelo pós-colonialismo, um deslocamento da estética para a 

política.” (SILVA, 2007, p. 126).  Na referida obra, segue Silva, ressaltando que a dimensão 

estética corporifica, sempre, formas de poder e por isso o discurso pós-colonial vincula a 

dimensão poética com a dimensão política apontando claramente para a construção de gestos 

de resistência.    

Pensamos que é importante estabelecer esses diálogos imaginativos entre autores 

porque suas posições teóricas e ideológicas, de certo modo, sugerem tais encadeamentos e 

esses por serem simbólicos e históricos possibilitam a contextualização dos discursos presente 

nos cadernos de bordo. 

O diálogo (imaginado) entre Silva e Santos composto, buscando contextualizar a 

realidade brasileira quanto a matriz liberal/ocidental nos encaminha para o pensar de Chaui 

(2006) sobre o mito fundador de nosso país. Na compreensão da filósofa, tal mito não passa 

de uma invenção histórica construída culturalmente, assim, realça Chaui: “Mas o Brasil 

(como também América) é uma criação dos conquistadores europeus. O Brasil foi instituído 

como colônia de Portugal e inventado como terra abençoada por Deus. ” (2006, p. 57, grifos 

da autora)  

Em outro capítulo do livro em destaque, Chaui questiona a matriz colônia 

(liberal/ocidental) de nossa sociedade: “Quais os traços mais marcantes dessa sociedade 

autoritária? ” (2006, p. 90). Na sequência a filósofa aponta, segundo ela resumidamente, os 

seguintes traços:  

 

 – estruturada pela matriz senhorial da Colônia, disso decorre a maneira 

exemplar em que faz operar o princípio liberal da igualdade formal dos 

indivíduos perante a lei, pois no liberalismo vigora a ideia de que alguns são 

mais iguais do que outros. As divisões sociais são naturalizadas em 

desigualdades postas como inferioridade natural (no caso das mulheres, dos 

trabalhadores, negros, índios, imigrantes, migrantes e idosos), e, as 

diferenças, também naturalizadas, tendem a aparecer ora como desvios da 

norma (no caso das diferenças étnicas e de gênero). Ora como perversão ou 

monstruosidade (no caso dos homossexuais, por exemplo). Essa 

naturalização, que esvazia a gênese histórica da desigualdade e da diferença, 

permite a naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis de violência, 

pois, estas não são percebidas como tais [...]. (2006, p. 90). 

 

  Como decorrência do diálogo (imaginado) entre os três autores – Chaui, Silva e 

Santos – tomamos novamente o pensamento de Chaui, para mais adiante, relacioná-los com as 

palavras de Ana Mae Barbosa. Sobre a política neoliberal acrescenta a filósofa: 
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A política neoliberal recrudesce a estrutura histórica da sociedade brasileira, 

centrada no espaço privado e na divisão social sob a forma da carência 

popular e do privilégio dos dominantes, [...]. No caso do Brasil, o 

neoliberalismo significa levar ao extremo nossa forma social, isto é, a 

polarização da sociedade entre a carência e o privilégio, a exclusão 

econômica e sociopolítica das camadas populares, e, sob os efeitos do 

desemprego, a desorganização e a despolitização da sociedade anteriormente 

organizada em movimentos sociais e populares, aumentando o bloqueio à 

construção da cidadania como criação e garantia de direitos. (CHAUI, 2006,  

p. 94-95). 

 

Os três autores postos em diálogo nos levam ao que afirma Barbosa, referindo-se ao 

campo da Arte/Educação em tom de indignação. Indignação com a qual nos filiamos, sobre a 

tradução no campo da Arte e da Arte/Educação, da matriz liberal/ocidental: “Tudo que é feito 

pelo pobre é artesanato e não arte; isto é o pensamento vigente. ” (1998, p. 87). 

 Constatação contundente que liga a concepção de Artes e Culturas Visuais às posições dos 

três autores encadeados, pois o acesso à leitura da imagem (obra de arte e cultura visual) é a 

marca principal do papel político da AT, como síntese e ao mesmo tempo abertura da teoria 

sistematizada/criada por Barbosa. Teoria que visa, sobretudo, a democratização do universo 

das Artes e Culturas Visuais. Estabelecendo, assim, uma postura contra-hegemônica no 

processo de ensino e de aprendizagem da linguagem visual, sua autora rebate um dos 

recorrentes equívocos de arte/educadores ao interpretar a AT, segundo Barbosa entre alguns 

equívocos, um  

  

“[...] é dizer que a Proposta Triangular se destina ao trabalho com o   

código hegemônico europeu e norte-americano branco erudito de arte. 

A Proposta Triangular é um sistema cuja proposição depende da 

resposta que damos à pergunta: ‘como se dá o conhecimento em 

arte?’” (1998, p. 38, grifo da autora). 

 

Conclui (provisoriamente, porque a AT é uma teoria em aberto) a arte/educadora 

dizendo que qualquer conteúdo estético/artístico pode ser explorado no processo de ensino e 

de aprendizagem a partir da AT. Acrescentamos que se isto ocorre é porque tal abordagem é 

uma teoria e por ser teoria informa a metodologia, possibilitando assim, a práxis arteducativa 

e não apenas a prática ou a atividade artística sem vínculo com a teoria.       

Ainda enfatiza Barbosa (1998) sobre o caráter pós-colonial da AT, que não se aparta o 

código erudito do código popular em Artes e Culturas Visuais, pois o primeiro deve ser 

democratizado pelo processo de ensino e de aprendizagem com as camadas populares da 
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sociedade, porque representam o código do poder, isto é, o pensamento estético/artístico 

hegemônico, sendo tal postura compreendida como resistência. E, em relação ao código 

popular, como reconhecimento da cultura do Outro, ou seja, a diversidade de códigos que 

constitui a heterogeneidade social, histórica e cultural brasileira, esta pode possibilitar a 

criação de maneiras de resistir, isto é, criar formas de luta pelo direito aos bens simbólicos 

(mesmo quando se usa a tática do silêncio), traduzindo-se em uma compreensão de Arte como 

pensamento divergente e plural possibilitando o repensar as relações sociais assimétricas 

ditadas pelas ideologias de dominação. É, pois, tarefa política e poética, das mais importantes 

do ensino e da aprendizagem em Artes e Culturas Visuais ensinar e aprender a resistir, e isto 

significa compreender que a educação jamais é neutra, ou seja, exige sempre posicionamento, 

exige o enfrentamento do pensamento hegemônico, exige lutas. Na ótica de Barbosa:  

 

Pensar sobre arte é pensar sobre cultura, que por sua vez é pensar sobre o 

problema da enunciação da diferença [...]. No pensamento colonizador a 

percepção do ‘outro’ não se baseia na diferença, mas fundamentalmente na 

hierarquia. Na relação colonizador/colonizado os ‘outros’ são aqueles que se 

acreditam superiores ou inferiores a alguém, isto é, potencialmente 

subservientes ou dominadores. (2004, p. 4, grifos da autora). 

 

Por todas essas razões, neste trabalho de pesquisa, não buscamos quantificar, mas 

analisar os discursos e por isso trabalhamos com corpus da pesquisa (os cadernos de bordo), o 

que nos levou a estabelecer com os três arte/educadores e suas produções uma relação de 

reciprocidade, desfazendo hierarquias; dialogamos, portanto, de diferentes pontos de vista, 

isto é, de diferentes interpretações da AT, partindo dos seguintes princípios: no processo de 

ensino e no processo de aprendizagem em Artes e Culturas Visuais com ancoragem na teoria 

nomeada de AT, casam-se imaginação com cognição, como enfatiza Efland (2005), não 

separamos o conceitual do político como afirma Barbosa (2009), nem podemos apartar o 

poético do político como enfatiza Silva (2007). E ainda, em um país colonizado como o 

nosso, temos que tentar interpretar as relações entre colonizadores e colonizados, lembrando 

do papel das ideologias em nossas visões de mundo com base em Chaui (2006); nutridos pelo 

pensar de Santos (2013) sobre as questões dos direitos humanos. E, todos esses 

fragmentos/sínteses encadeando-se com a AT, e esta como teoria de interpretação do universo 

das Artes e Culturas Visuais.  

Tentamos expor, assim, o contexto conceitual e político (inseparáveis) que orientaram 

nossa análise discursiva a partir dos princípios históricos e ideológicos que regem a sociedade 

brasileira e que nos afetam como analistas de discurso, afetando também o corpus da pesquisa 
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(caderno de bordo) porque este, em sua construção, articulou linguagem visual/verbal, história 

e cultura (s), constituindo-se como simbólico.  

 Delineado o contexto em que estamos inseridos como pessoas/profissionais, 

buscamos no pensamento de Orlandi (2012), aquilo que ela chama de lugar da interpretação 

na AD, e este nos guiou no trabalho de interpretante dos cadernos de bordo. A ancoragem 

mais significativa durante todo o processo de trabalho talvez possa ser sintetizada nas 

seguintes palavras da analista de discurso: “[...] procuro mostrar como o dispositivo teórico e 

analítico da análise de discurso produz um deslocamento no olhar leitor e trabalha a 

interpretação enquanto exposição do sujeito à historicidade (ao equívoco e à ideologia), na 

sua relação com o simbólico”. (ORLANDI, 2012, p. 23). 

Buscamos também na teoria elaborada por Orlandi (2011) sua compreensão do DP, 

como um discurso autoritário por traduzir e impor sorrateiramente na escola o pensamento 

hegemônico, atingindo a dimensão estética e artística, tal qual tentamos delinear por meio do 

diálogo entre os autores citados acima, todos identificados por um ponto em comum: o 

discurso contra-hegemônico.   

Faz-se necessário, neste momento, lembrar aos leitores que a noção de recepção, 

assumida nesta pesquisa, é também filiada ao pensamento de Orlandi (2007; 2010) e se 

relaciona a sua compreensão do dizer como abertura para o possível. Além disso, o dizer é 

assujeitado, isto é, traz as marcas do já-dito. É, portanto, um entendimento de recepção longe 

da mera decodificação, nascida da relação linear entre um emissor e um receptor, e longe 

também da busca da intencionalidade do autor do texto, pois os analistas de discurso não 

atravessam o texto buscando extrair, atrás dele, os conteúdos do mesmo.  Em outras palavras: 

lidamos com uma noção complexa de recepção que se aproxima muito do conceito de 

interpretação de Orlandi (2007), em destaque no parágrafo anterior. Pois, ao voltar-se para o 

texto, o analista de discurso, conforme Orlandi, “[...] defronta-se com a necessidade de 

reconhecer, em sua materialidade discursiva, os indícios (vestígios, pistas) dos processos de 

significação aí inscritos”. (2010, p. 89). 

Assim, a práxis arteducativa, composição dialógica que se estabelece entre a teoria e a 

prática, não despreza os detalhes, as sutilezas, porque o mapa (teórico) pode ser o mesmo – a 

AT, porém o modo de deglutir, reinventá-la e/ou interpretá-la é de cada viajante (de cada um 

dos participantes da pesquisa). Isto quer dizer que um não é melhor do que outro e nem que 

um é mais certo do que outro, pois os nossos discursos se constroem no coletivo, isto é, 

trazem os registros da história, do social e do cultural. Nesse sentido, Caregnato e Mutti 

(2006), tomando o pensamento de Orlandi (2007), observam que a interpretação de um 
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discurso é um gesto, porque é um ato que se dá em um nível simbólico e apresenta-se como 

vestígio do possível, isto é, a interpretação se dá (sempre) a partir de algum ponto da história 

– a nossa história de povo colonizado, vivendo os desafios de um mundo pós-moderno que 

coloca em xeque todas as grandes narrativas de explicação da realidade. Além disso ou, 

talvez, por isso, um mundo rodeado de imagens nos guiando na direção do Ter e nos 

afastando do Ser, ser humano. Como diz Debord (1997), vivemos na sociedade do espetáculo, 

ou como diz o poeta Augusto de Campos, vivemos o pós-tudo, no qual a morte dos 

deserdados (os pobres do mundo) e a vida fabulosa dos ricos são cenas apresentadas por meio 

da imagem (fixa e, sobretudo, em movimento) com a mesma entonação verbal e por meio de 

uma imagem sem abertura, sem entrelinha para entrarmos e agirmos como leitores críticos. 

Esses discursos pós-tudo, ideologicamente assim construídos, não possuem polissemia, são 

discursos imagéticos e verbais monologais, fechados por não buscar a interlocução, mas é fato 

que são com esses discursos imagéticos que convivemos cotidianamente. O trabalho de 

contribuir para a formação de leitores da imagem por meio do contato com o universo das 

Artes e Culturas Visuais, frente a esta caricatura de um mundo pós-tudo, tem no mínimo, algo 

para dizer: as imagens que nos bombardeiam com seus discursos sedutores, suas ideologias de 

consumo e de supremacia de uns sobre os Outros podem ser interpretadas? Podemos (tentar) 

construir uma contra-hegemonia?  

Estas são perguntas que nos fizemos, como pesquisadores e participantes da pesquisa, 

pois tentamos o tempo inteiro não abandonar o princípio da dialogicidade freireano 

explicitado no terceiro marco, isto é, não trabalhamos com a hierarquia entre o pesquisador 

(aquele que sabe) e o sujeito da pesquisa (aquele que terá suas fragilidades conceituais e 

práticas expostas).   

Ensaiamos, assim, não uma resposta, mas ousamos uma reflexão:  os artistas assim 

como filósofos e cientistas (talvez seja mais apropriado dizermos: alguns artistas, alguns 

filósofos e alguns cientistas) são construtores de possibilidades de VIDA e pensam que essas 

devem ser democratizadas, como diz Santos (2006) em sua obra Conhecimento Prudente para 

uma Vida Descente, obra que não só inspirou esta pesquisa mas nutriu o tempo todo o nosso 

desejo de apreender (por meio da análise discursiva, isto é, fugindo da ideia de que é possível 

buscar atrás dos textos imagéticos e verbais a intencionalidade do autor) as histórias e os 

sentidos materializados nos cadernos de bordo.   

Não pretendemos, por essas razões, extrair os conteúdos do texto sincrético 

visual/verbal dos cadernos de bordo – materialidade simbólica e por isso vestígio do possível, 

pois, essa é tarefa do analista de conteúdo, ou seja, ao considerar que o discurso não é 
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transparente e sim possui opacidades, o analista de discurso busca registrar as marcas 

linguísticas (aqui visuais e verbais) e estabelecer relações entre estas e o contexto sócio-

histórico-ideológico; o que significa que o analista de discurso parte da seguinte questão: 

como os discursos significam?   

 

6.2 DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO PULSAM CONJUNTAMENTE 

 

Movidos pelas questões anteriores (como os discursos significam? E pela tentativa de 

delinear o contexto social-histórico-ideológico brasileiro) buscamos no pensamento de 

Pêcheux (1990) a ideia do batimento entre a descrição e a interpretação na AD, o que 

significamos como a pulsação, o ritmo, o embate entre ambas, constituindo a complexidade 

discursiva que, de certo modo, já começamos a analisar quando contextualizamos os 

processos de  ensino e os processos de  aprendizagem do universo das Artes e Culturas 

Visuais na realidade histórica e social, isto é, no pensamento hegemônico brasileiro. Isto nos 

fez compreender que há um diálogo muito produtivo entre o gesto de descrever com o gesto 

de interpretar, formando uma complexidade, em que pontos de vista se encontram de diversas 

maneiras: o do pesquisador e o dos participantes da pesquisa; encontro onde não há, como diz 

Freire (2005), nem ignorantes absolutos, nem sábios absolutos e, portanto, encontros de 

possibilidades. É de encontros como esses que se constituiu o gesto de interpretar os cadernos 

de bordo nesta pesquisa.  

Para dizer desses encontros recorremos a uma metáfora, a escolhida é a metáfora do 

jardineiro: aquele que cuida de um jardim, ocupando-se de regar, limpar, fertilizar. Ora 

expondo a planta ao sol, ora protegendo-a do sol. Mas sempre empenhado em que todas as 

plantas cresçam e produzam qualidade de vida para os humanos. O jardineiro, no processo de 

cuidar acompanha o crescimento das plantas, observando suas mutações, as sutilezas de cada 

uma delas, a beleza de cada uma delas. O florir e às vezes o murchar.  

Foi mais ou menos isto que ocorreu em nossos encontros quinzenais, agimos como 

jardineiros (todos como participantes) no processo de construção do caderno de bordo: 

sempre havia algo para ler sobre Arte/Educação, sobre Arte; discutir os filmes que 

assistíamos, uma poesia para nos alimentar; um texto novo de alguém do grupo e, 

principalmente, discutíamos exaustivamente os processos de ensino e os processos de 

aprendizagem em Arte. Cuidávamos, todos nós envolvidos com a construção da pesquisa, de 

dialogar sem assimetrias, ou melhor, com o respeito filosófico pelo pensar do Outro. 

Discutindo sobre a construção de cada um dos participantes, tentávamos viver sob a práxis da 
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dialogicidade, tentando, também, não perder de vista as sutilezas das observações, o processo 

de produção de sentidos da AT, como teoria de interpretação do universo das Artes e Culturas 

Visuais, materializada por meio da práxis arteducativa de cada um. 

Foi assim que se deu a construção do caderno de bordo. Desse processo de construção 

recordamos que um dos grandes momentos foi o debate sobre o documentário Só Dez Por 

Cento é Mentira: desbiografia do poeta Manoel de Barros, com direção de Pedro Cezar 

(2008). Virginia Marques (uma das participantes da pesquisa), por exemplo, ficou tão 

encantada com a obra do poeta brasileiro, que pediu para ficar com o vídeo por mais tempo, 

sob a alegação de que precisava nutrir-se com as palavras e as imagens do documentário sobre 

o poeta. Passou, inclusive, a estudá-lo, fato que se reflete em seu caderno de bordo. Outro 

momento significativo foi a leitura e o debate sobre a obra Livro das Perguntas (2008) do 

poeta chileno Pablo Neruda, com imagens de Isidro Ferrer e tradução do poeta brasileiro 

Ferreira Gullar. Também foi assunto de nossos estudos a obra Diário de Bordo (2004)  de 

José Bessa. E vimos algumas imagens de livros de artista, especialmente de autoria de 

Sebastião Pedrosa. Relemos trechos de textos clássicos escritos por Ana Mae Barbosa 

buscando relacioná-los às experiências desenvolvidas para a constituição do caderno de 

bordo.    

Muitas vezes ultrapassamos o horário, previamente combinado para nossos encontros 

quinzenais, pelo prazer da discussão e assim almoçávamos juntos para que os sábados de 

colóquios (improvisados) desse conta de nossas (quase infindáveis) questões. Comentávamos 

entre nós que ao voltar para casa levávamos em nossa memória pontos importantes 

provocados pela reflexão que fazíamos sobre a Arte, suas epistemologias e suas metodologias 

e muito especialmente pelas histórias contadas pelos participantes da pesquisa. Principalmente 

pensando em nossas histórias de arte/educadores.  

Como a memória é viva e se refaz em cada um dos participantes da experiência, desde 

já avisamos que esta é a reconstituição das histórias e dos sentidos imaginada pelo 

pesquisador, talvez por isso não traduza a intensidade da riqueza do vivido... Mas são 

significativas porque, mesmo sendo uma versão do pesquisador, enfatizam os registros dos 

participantes da pesquisa... A possibilidade de que suas vozes, seus dizeres, suas memórias e 

histórias –   razão da pesquisa – ecoem entre arte/educadores é nosso desejo.  

Apresentaremos a seguir as personagens mais importantes desta pesquisa, seguindo a 

ordem alfabética para situar o leitor. São, pois, Maria de Fátima Ribeiro Soares, atuando na 

Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, com o caderno de bordo intitulado A Poesia 

Ocupando a Vida, Invadindo a Escola; Misael José de Santana, atuando na Escola de 
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Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano, com o caderno de bordo intitulado AH! 

SE EU TIVESSE DINHEIRO: museus, espaços informais de acesso e compreensão da arte; 

Virgínia Marques, atuando na Escola Dom Vital, com o caderno de bordo intitulado 

Descobrindo lugares de Ser. Todos eles Especialistas em Arte/Educação pela UNICAP, mas 

apenas Virgínia Marques com Graduação em Arte pela UFPE, Maria de Fátima Ribeiro 

Soares com Graduação em Pedagogia pela UPE e cursando o Doutorado Psicanálise em 

Saúde e Educação da UNIVERC e Misael José de Santana com graduação em Letras pela 

FUNESO/UNESF e Mestrado em Linguística pela UFPE. (Lembro aos leitores que nas Cartas 

de Anuência ainda consta o título anterior à defesa, pois a Banca sugeriu uma modificação a 

qual acatamos.). (Anexos A, B e C). 

 

6.3  ANÁLISE DOS CADERNOS DE BORDO 

 

Precisamente, neste momento do desenrolar da pesquisa, em que miramos os cadernos 

de bordo, como memória da práxis arteducativa, buscando analisar suas histórias e seus 

sentidos pela via da teoria da AD, significada por Orlandi (2007; 2010; 2011; 2012) e com 

ancoragem no pensamento de Pêcheux (1990) quanto à ideia do batimento entre a descrição e 

a interpretação, mais uma vez nos apoiamos em um texto carregado de poesia.  Foram os 

textos poéticos e as imagens que alimentaram nossas referências, assim como as imagens 

poéticas e os dizeres que elas suscitam.  

O gesto de iniciar com um texto da literatura ou da poesia as nossas análises e também 

abrir cada tópico com uma imagem, filia-se ao que afirma Ribeiro (1999) em seu ensaio Não 

Há Pior Inimigo do Conhecimento do que a Terra Firme. Significa, grosso modo, 

compreender que podemos encadear Arte, Filosofia e Ciência, pois, cada uma a seu modo é 

uma maneira de dizer o mundo. Por isso, iniciamos com o fragmento a seguir, do escritor 

português Saramago:   

     

Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, somos habitados 

por uma memória. Memória que é a de um espaço e de um tempo, memória 

no interior da qual vivemos, como uma ilha entre dois mares: um que 

dizemos passado, outro que dizemos futuro. Podemos navegar no mar do 

passado próximo graças à memória pessoal que conservou a lembrança das 

suas rotas, mas para navegar no mar do passado remoto teremos de usar as 

memórias que o tempo acumulou, as memórias de um espaço continuamente 

transformado, tão fugidio como o próprio tempo. (2011, p. 11). 
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Para que nossas memorias da práxis arteducativa – encadeamento da práxis dos que 

vieram antes de nós, traduzindo-se em rotas que intuem o futuro, com as nossas práxis do 

presente – não se percam nos mares do passado remoto: resistimos, registrando-as e 

analisando-as, buscando produzir sentidos para as histórias. Apontamos uma rota com as 

palavras de Barbosa:  

 

[...] as análises históricas reforçam a convicção da necessidade do 

aprimoramento não só da consciência política para analisar o ‘aqui e agora’ 

mas também da necessidade do aprimoramento da consciência histórica para 

aclarar o presente e desenvolver autoestima intelectual. (1990, p. 6). 

  

E aqui, procurando produzir sentidos para o presente como um tempo em aberto por se 

(re) fazer constantemente e contra a todas as formas de apagamento, apresentamos as análises 

de nossa materialidade: cadernos de bordo.... Abrimos, portanto, a análise discursiva destes, 

apresentando o trabalho A Poesia Ocupando a Vida, Invadindo a Escola, trabalho elaborado 

pela arte/educadora Maria de Fátima Ribeiro Soares (doravante, Fátima Soares). (Fig.1) 

 

                            FIG. 1 - Maria de Fátima Ribeiro Soares 

      

 Fonte:  Soares, Maria de Fátima, 2012) 

A arte/educadora é responsável pela Biblioteca da Escola Técnica Estadual de 

Criatividade Musical, escola, que ao contrário do Conservatório Pernambucano de Música, 
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recebe os estudantes das classes populares e não os considerados talentosos. Seu trabalho 

pode ser definido como extra classe, pois ela transformou a biblioteca da escola, antes hostil 

ao estudante de música, em lugar de ritmos poéticos, contendo, principalmente, livros de 

poesia, conseguidos das mais diversas maneiras: feiras de troca, presente de amigos, doações, 

livros de sua biblioteca pessoal, escambo de livros da Secretaria de Cultura e até livros 

encontrados no lixo que depois de higienizados passaram a fazer parte do acervo.  

Interpretamos o trabalho da arte/educadora por meio da metáfora do trabalho de uma 

tecelã, laborando nos teares da linguagem poética. A beleza de sua astúcia é transformar as 

simples palavras do cotidiano em gestos poéticos. Sua práxis arteducativa se aproxima, neste 

sentido, do seguinte filosofar de Chaui ao interpretar Merleau-Ponty: 

  

A linguagem criadora, operante, instituinte. É a linguagem do escritor 

quando este exprime uma torção na linguagem existente, obriga-o a uma 

‘deformação coerente’, rouba-lhe o equilíbrio para fazê-lo significar e dizer 

o novo. [...] Quando sou cativada por um livro, não vejo letras sobre uma 

página, não olho sinais, mas participo de uma aventura que é pura 

significação e, no entanto, ele não poderia oferecer-se a mim senão como 

linguagem. Um livro, escreve Merleau-Ponty, é ‘uma máquina infernal de 

produzir significações’”. (2010, p. 282). 

 

Somos tentados a dizer que de alguma maneira, Fátima Soares, compreende o livro 

como máquina infernal de produzir sentidos. Aos nossos olhos de interpretantes do caderno 

de bordo da arte/educadora o fragmento/síntese, acima em destaque, é o modo que 

encontramos para – mais perto da poesia – dizer que o que ela fez (e faz) em sua práxis 

arteducativa foi (e é) uma torção no gesto de arteducar pela linguagem poética, roubando o 

equilíbrio (esperamos que de muitos e por muito tempo) daqueles que dialogaram com ela na 

constituição desse belo trabalho. Roubando o equilíbrio dos que se encantaram tornando-se 

interlocutores, coautores e aqueles que foram tocados pelo inverso do que é encantar-se, 

tornando-se críticos ferrenhos, pois esses, desta posição, também contribuem porque, de certo 

modo, foram tocados pelo gesto poético. 

 O próprio título – A Poesia Ocupando a Vida, Invadindo a Escola – do caderno de 

bordo da arte/educadora, nos levou a pensar que dar título a um trabalho é um exercício 

construído pelo gesto de (re) interpretar: exige do elaborador voltar ao texto, rever o texto, 

resituar o texto na história e no social, ou melhor, exige uma análise em que todos os 

envolvidos têm vez e voz. Portanto, é fruto de relações dialógicas, ou seja, aquelas relações 

arteducativas com base no pensamento freireano por romper com as assimetrias de poder, 
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indo na contra mão do DP, que estabelece o professor como o representante dos poderes 

institucionais na escola e o estudante como receptáculo das ideologias de dominação.   

 Por isso, começamos analisando o título do trabalho de Fátima Soares, compartilhado 

a seguinte reflexão: no primeiro plano do título encontramos o convite (explícito) à aventura 

com a linguagem criadora da poesia por meio da invasão.  E este foi proposto, segundo 

Fátima Soares em 2012, quando os recitais já contavam com o apoio das arte/educadoras de 

iniciação musical. Eram realizados recitais tanto no turno da tarde quanto no turno da noite da 

escola em foco. Ressalta Soares:  

 

Cada recital tinha um tema e para incluir muitos alunos fizemos em três dias 

da mesma semana. Isto porque as turmas da escola de música não têm aulas 

todos os dias. Portanto, um evento para contar com uma participação mais 

ampla precisa acontecer em vários dias. Agora escolhendo um tema e um 

título para cada versão do evento e fazendo a divulgação com dias de 

antecedência. Convidando os leitores a dar preferência em seus empréstimos 

aos livros de poesia, assim mais gente foi se sentindo motivada a participar. 

No segundo semestre os recitais já entravam pela noite contando com a 

participação de jovens e adultos. Foi assim que começaram a falar em 

invasão de poesia. Neste ponto o acervo da biblioteca começou a mostrar sua 

pobreza em relação à necessidade e animação dos alunos. [...] A partir do 

mês de setembro chamamos o evento de ‘Primavera é Poesia’. Um aluno me 

disse: a primavera não pede licença para entrar. A poesia também deve 

invadir.  Alguns alunos começaram a me ajudar na organização e 

começaram a dizer: não basta recitar na biblioteca, temos que recitar nas 

salas de aula, no refeitório, nas cabines, vamos invadir todos os espaços 

dessa escola! A primavera não pede licença pra chegar! A primavera invade. 
(2012, p. 15). 

 

Continuando a reflexão, observamos: o olhar poético como linguagem criadora, sobre 

as coisas da vida não é algo que a escola se ocupe de ensinar, pois não considera a dimensão 

poética como uma forma de inteligibilidade, muito pelo contrário o DP, como vimos ancorado 

no pensamento de Orlandi (2011), que por sua vez ancora-se em Bourdieu (1982), é um 

discurso que leva a conformação do estudante aos modelos impostos pelo pensamento 

hegemônico, especialmente quando esses estudantes são oriundos das camadas populares da 

sociedade, eles devem aprender a submeter-se aos poderes estabelecidos e jamais exercitar o 

pensamento divergente. A escola ensina, assim, o adaptar-se, o conformar-se. Então, 

questionamos, o que a arte/educadora, pretende com o convite nascido de uma relação 

arteducativa dialógica (vamos invadir a escola com poesia) explicitado no título de sua 

proposta de trabalho?  

Intuindo respostas para a pergunta que nos impusemos, ensaiamos a seguinte análise: 

o convite para que a poesia invada a escola é por nos interpretado como um gesto contra-
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hegemônico, um gesto que casa o poético com o político, pois lidar com a polissemia 

(criadora) do discurso poético é aprender a lidar com o pensamento divergente (também 

criador) e assim com outras maneiras de criar inteligibilidades, é aprender a lidar com os 

conhecimentos estabelecidos pela escola (e pela sociedade) de maneira crítica, agindo pela via 

do pensamento contra-hegemônico. Então, considerar a proposta do estudante para invadir a 

escola pelo gesto poético é, de certo modo, aprender a praticar o exercício político de resistir 

dizendo a sua palavra, ou melhor, a dizer-se como minoria cultural, a dizer-se por meio de 

vozes que são, na maioria das vezes, caladas pelo pretenso saber escolar carregado das 

ideologias de dominação, e, portanto, estabelecendo quem tem direito a dizer a palavra e 

quem apenas passivamente a escuta. A arte/educadora ao problematizar a relação de 

aprendizagem com a linguagem poética, quebra com seu gesto a lógica do DP, e ao quebrar 

possibilita o acesso do estudante à polissemia dos dizeres (no caso, dos dizeres poéticos) e 

neste sentido observa Orlandi:  

 

Do ponto de vista do autor (professor) uma maneira de se colocar de forma 

polêmica é construir seu texto, seu discurso, de maneira a expor-se a efeitos 

de sentidos possíveis, é deixar um espaço para a existência do ouvinte como 

‘sujeito’. Isto é, é deixar vago um espaço para o outro (o ouvinte) dentro do 

discurso e construir a própria possibilidade de ele mesmo (locutor) se 

colocar ouvinte. É saber ser ouvinte do próprio texto e do outro. (2011, p. 32, 

grifo da autora). 

 

Neste sentido, o convite incorporado pela arte/educadora, é um convite político que 

materializa seu discurso contra-hegemônico em diálogo com os estudantes, possibilitando que 

esses se coloquem na posição de interlocutores. Isto permite aos estudantes, pelo exercício do 

pensamento divergente, se ressituar na sociedade e na escola. Assim, o discurso crítico e de 

luta (não panfletária), de Fátima Soares, no palco da própria instituição escolar é marcado 

pela busca da construção de relações mais interculturais na escola e essas materializadas por 

meio de diálogos e conflitos entre diferentes discursos – esses discursos dizem (muito) 

daqueles que estão fora dos padrões da cultura dominante. 

 O caderno de bordo, assim, elaborado pela arte/educadora, pode ser compreendido 

como um modo de dizer de si, não no sentido do pronome possessivo “meu”, mas no sentido 

de constituição identitária não identificada aos poderes hegemônicos, ou seja, seu discurso 

aponta para um processo de desconstrução dos padrões impostos pela escola para aqueles que 

não só representam as culturas populares, mas são sujeitos dessa, o que nos leva a colocar sob 
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análise o DP. Tal análise requer voltarmos a Orlandi (2011), ainda filiada a Bourdieu (1982), 

sobre a distribuição do capital cultural, diz a autora: 

 

[...] há uma correspondência entre a distribuição do capital cultural e do 

capital econômico e do poder entre as diferentes classes:  a posse dos bens 

culturais, e que uma formação social seleciona como dignos de serem 

possuidores, supõe a posse prévia de um código que permite decifrá-lo. E 

assim instala-se uma circularidade: só os possui o que já tem condições de 

possuí-lo. Por outro lado, a escola tem uma função de dissimulação: 

apresenta hierarquias sociais e a reprodução dessas como se estivessem 

baseadas na hierarquia de ‘dons’, méritos ou competências e não como 

hierarquia fundada na afirmação brutal das relações de força. Convertem 

hierarquias sociais em hierarquias escolares e com isso legitimam a 

perpetuação da ordem social.  (ORLANDI, 2011, p. 22). 

 

Podemos dizer, assim, que o título do caderno de bordo da arte/educadora é a síntese 

de sua proposta crítica de arteducar pela linguagem poética, indicando a possibilidade de 

quebrar com a circularidade do DP. Este se sustenta, conforme Orlandi (2011), pelas 

convenções atuando sobre os estudantes e educadores na forma de regulamentos como 

máximas, máximas que devem valer para todos, mas, que na verdade, valem mais para uns do 

que para outros. Fato que nos leva a compreender que as convenções sustentadas pelo poder 

da escola identificam-se, em muito, com as convenções sociais e essas, a seu tempo, 

sustentam, impõem, naturalizam e legitimam o pensamento hegemônico. Assim, não é por 

acaso a gestão da escola de música nunca ter participado dos recitais, esses (mesmo em uma 

escola de arte) não estavam identificados aos discursos do poder.  

O exemplo, nesse sentido, que melhor traduz o DP, como reprodutor das 

desigualdades sociais, econômicas e culturais é expresso na legitimação de escolas para os 

deserdados e escolas para os mais privilegiados da sociedade. Difundindo a ideologia de que 

há escolas gratuitas (as públicas) e escolas privadas, escondendo o fato de que aquela que é 

chamada de gratuita, na verdade é paga pelos impostos arrecadados, portanto, devendo ser 

compreendida como um direito e não uma concessão.    

Outro aspecto a ser analisado sobre o título do trabalho de Fátima Soares diz respeito à 

questão da ideologia do dom, embora ela não faça uma referência explicita a tal ideologia, 

podemos inferir que sua proposta de trabalho pretende desmitificar o discurso poético 

promovendo o acesso à poesia, como direito de todos e não de poucos dotados de dom. Para 

tanto, ela mostra que a construção do discurso poético não é privilégio de seres especiais, pois 

a poesia é direito de todos.  
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Ao buscar democratizar a poesia a atitude da arte/educadora nos fez lembrar do filme 

O Carteiro e o Poeta com direção de Michael Radford, baseado no livro homônimo de 

Antonio Skameta. A trama ficcional pode ser sintetizada da seguinte maneira: em uma remota 

ilha do Mediterrâneo o poeta chileno Pablo Neruda (Philippe Noiret) vai viver exilado por 

questões políticas em seu país e encontra o carteiro Mario Ruopoolo (Massimo Troisi) que 

assume este cargo com a chegada do poeta a pacata ilha. Neruda é apresentado à comunidade 

local como o poeta do amor. Durante todos os dias o carteiro tem correspondência para 

entregar ao poeta, fato que vai possibilitando nascer uma amizade entre ambos. Nesse interim 

o carteiro conhece uma bela moça (Maria Grazia Cucinotta) e por ela se apaixona. Sua paixão 

o leva a querer aprender a fazer poesia para dizer do seu amor. Pede, então ao poeta, para que 

ele ensine o segredo de fazer poesia. O poeta em uma bela aula de iniciação – frente ao mar – 

ensina a metáfora como uma espécie de princípio do gesto poético.  Surge, ali, no carteiro a 

possibilidade de traduzir em palavras o que sente e pensa sobre a inacessibilidade do amor, ou 

seja, a dor e a alegria de dizer a quem ama, que ama.  

As questões políticas que envolviam o poeta como cidadão, perigoso em seu país, 

mudam e ele pode enfim voltar. De seu lugar o poeta manda para o carteiro uma fita gravada, 

em que solicita, no final do texto ao carteiro, que ele grave algo (poético) sobre sua ilha – seu 

lugar. O carteiro toma a tarefa com toda a seriedade e compõe seu texto poético movido pelo 

desejo de dizer ao poeta o que apreendeu, resinificando o seu lugar, sua pequena ilha: diz das 

significações que havia apreendido com o poeta ao atribuir ao que pensava conhecer sobre seu 

lugar, mas que só por meio da poesia foi capaz de produzir sentidos. 

O trabalho de Fátima Soares nos fez lembrar, mais precisamente, de um diálogo entre 

as personagens centrais: o carteiro rouba do poeta uma poesia de amor e homenageia a mulher 

que ele ama. Quando o poeta descobre o roubo questiona o carteiro sobre o fato, ele então 

responde: “a poesia é de quem precisa e não de quem faz. ” O poeta reconhece o sentido 

libertário e transformador da resposta do carteiro. 

 Esta bela cena ressitua o papel do leitor assim como o papel do elaborador do texto 

poético, chamando a atenção para o fato de que ambos são criadores de sentidos. Além disso, 

de que não há uma passividade em quem é leitor, pois o gesto de interpretar (nesse caso) foi 

marcado pelo direito de dizer a poesia em seu próprio tom, com sua própria ênfase, a partir de 

seu próprio contexto histórico e social. A poesia, assim, tornou-se de outrem sem deixar de 

ser do poeta, a poesia foi, nesse sentido, reinterpretada. Na reinterpretação tornamos nosso o 

já-dito e assim reinventamos a história.  Tanto Fátima Soares quanto Pablo Neruda (a 
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personagem do filme) partem de uma compreensão da linguagem poética como direto de 

todos.   

Relacionamos o trabalho concreto da arte/educadora com a ficção do filme para 

introduzirmos na análise discursiva o questionamento sobre a ideologia do dom, pois a práxis 

da arte/educadora possibilitou romper com tal ideologia, e por isso, é bom lembrar que a 

ideologia do dom se manifesta por meio de dois determinismos: “nasce-se artista” (concepção 

de dom baseada no determinismo biológico) ou “torna-se artista pela iluminação” (concepção 

de dom baseada no determinismo místico). 

Pensamos, nessa perspectiva, que Fátima Soares para enfrentar a ideologia do dom, 

enraizada na escola pelo DP, introduziu em sua práxis arteducativa os princípios da AT – 

inter-relacionando o ler, o contextualizar com o fazer artístico. Compreendendo a AT não 

como metodologia, mas como teoria, pois, sendo teoria, possibilitou a apropriação reinventiva 

de seus princípios (complexos) do ponto de vista do ensino e da aprendizagem do discurso 

poético, promovendo o acesso por meio da interpretação e da reelaboração da linguagem 

poética. Chamando a atenção do estudante, de música especialmente, que tanto é possível nos 

tornarmos leitores de poesia quanto é possível nos tornarmos criadores de poesia pelo 

processo de ensino e de aprendizagem. Isto equivale dizer, por meio da práxis arteducativa, 

que todos têm direito à poesia. Fátima Soares recriou a AT por meio de uma interpretação 

própria, ou seja, a arte/educadora relacionou seus conhecimentos de Artes e Culturas Visuais 

ao processo de ensino e de aprendizagem (informal por acontecer na Biblioteca da escola) ao 

ensino e a aprendizagem da poesia. Advogamos em favor de sua interpretação, ressaltando 

que a AT por ter sido sistematizada/criada para as Artes e Culturas Visuais no contexto da 

pós-modernidade, possui uma tendência para dialogar em zonas de fronteiras, isto é, entre 

lugares e entre saberes e por isso possibilita o encadeamento do discurso poético imagético 

com o discurso poético verbal.      

Na construção de sua práxis arteducativa, Fátima Soares ressalta seu primeiro contato, 

com a então Metodologia Triangular por meio dos estudos dos PCN (s) em Arte, que embora 

não assumissem como fundamento a AT, trabalhavam com o apreciar, o criticar e o produzir, 

o que pode ser entendido como uma referência não explicita a tal abordagem. Aliás, o 

documento em questão teve como característica não fazer citações. Para a arte/educadora, 

naquele momento, o PCN em Arte parecia uma metodologia muito confusa. Inferimos que tal 

confusão aconteceu pelo fato de não estar explícito no referido documento a ancoragem na 

AT. Trazemos a seguir as palavras da própria arte/educadora: 
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Até então não conhecia os escritos de Ana Mae Barbosa. Nem tinha outras 

referências para me apoiar. E o documento (PCN Arte) me parecia uma 

colcha de retalhos, uma colagem. Eu não atinava como fazer um trabalho 

com artes visuais, teatro, dança etc., nas condições de trabalho que tinha. 

Poucos materiais, espaços inadequados e principalmente inseguranças com 

relação aos conteúdos propostos. Porém, por não contar com outras 

possibilidades de orientação me peguei ao documento (PCNS). Neste 

período para atender as exigências da escola era comum que as professoras 

copiassem literalmente os textos dos PCNS nos diários de classe.  

(SOARES, 2012, p. 7).   

 

Nas palavras da arte/educadora podemos perceber que o PCN de Arte (assim como os 

de outras linguagens do saber escolar) foi imposto, desvinculado de uma proposta de 

formação que possibilitasse ao arte/educador uma compreensão mais crítica dos processos de 

ensino e dos processos de aprendizagem em Arte, ou seja, uma interpretação que pudesse se 

traduzir em uma práxis, de maneira a entender que a Arte e suas linguagens constituem-se 

como conhecimentos e não como um fazer.  

As consequências de tal imposição levaram, como enfatiza Fátima Soares, a 

transformar o ensino da Arte em polivalência, o que quer dizer que um arte/educador (não 

habilitado em Arte) teria que trabalhar com as quatro linguagens da Arte. Quando se luta, 

desde meados dos anos de 1980, pela inclusão na escola do arte/educador atuando na 

linguagem que possui habilitação, o que não significa desprezar relações interdisciplinares 

com as outras linguagens da Arte, nem pensar a Arte como um conhecimento que é direito 

apenas do professor de Arte. Importante, neste trecho da interpretação, lembrar que o 

arte/educador em sentido lato sensu é todo educador que trabalha com os conhecimentos 

artísticos nos vários segmentos da educação formal ou não formal. Enquanto que professor de 

Arte stricto sensu é aquele habilitado em um dos cursos de formação de professor: Artes 

Visuais, Teatro, Música e Dança. Formação que exige estudos específicos porque cada uma 

das linguagens artísticas tem sua história, sua epistemologia e sua metodologia próprias.  

Há, inclusive, um texto muito famoso de Barbosa (1984) intitulado Polivalência não é 

Interdisciplinaridade, obviamente que ela defende nesse a postura interdisciplinar e critica a 

polivalência. Em uma obra mais recente, organizada por ela e por Lilian Amaral, 

Interterritorialidade: mídias, contextos e educação, a autora coloca sua crítica a polivalência 

contextualizando-a historicamente. A seguir as palavras da arte/educadora: 
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Nós, arte/educadores, ficamos perplexos com a riqueza estética das 

hibridizações de códigos e linguagens operados pela arte hoje, pois fomos 

obrigados a combater no Brasil a polivalência na Educação Artística 

decretada pelo governo ditatorial na década de 1970. A polivalência 

consistia em um professor ser obrigado a ensinar música, teatro, dança, artes 

visuais e desenho geométrico, tudo junto, [...] (BARBOSA, 2008, p. 24) 

 

  A crítica de Soares (2012), de certo modo, retoma a crítica de Barbosa (1984; 2008) 

sobre a compressão de ensino polivalente de Arte e localiza na história da Arte/Educação 

brasileira o momento em que esse nos foi imposto pela primeira vez. As críticas elaboradas 

por Soares e Barbosa nos leva a pensar que era (é) mais cômodo as Secretarias de Educação 

trabalharem com uma visão polivalente de Arte, porque enxergar sua inadequação era (é), 

obviamente, mexer no financeiro, por um lado, e por outro lado, exigir das universidades a 

formação de arte/educadores, respectivamente, preparados em cada uma das linguagens da 

Arte.   

   Interpretamos que Fátima Soares ao indignar-se com a maneira impositiva como o 

PCN em Arte chegou para os arte/educadores (especialmente àqueles que de fato atuavam 

como tais, mas não possuíam habilitação em nenhuma linguagem da Arte) e como a falta de 

uma compreensão teórica fundamentada do documento pelos formadores de formadores 

contribuiu, grosso modo, para que duas posturas fossem assumidas pelos mesmos. Na 

primeira postura o arte/educador reproduzia sem crítica o discurso expresso no documento e, 

portanto, sem uma interpretação elaborada de seus princípios. A falta de crítica levava o 

arte/educador a copiar nos diários de classe os textos dos PCN, resolvendo a burocracia e a 

legalidade do DP. A segunda postura, aquela que pensamos ser a assumida por Fátima Soares, 

os arte/educadores frente às imposições se indignaram, buscando a seu modo compreender os 

princípios do PCN em Arte, estabelecendo pontos de encontro entre o discurso do documento 

e sua práxis como revela a arte/educadora em seu caderno de bordo.    

 

Comecei a anotar meus objetivos, descrever as atividades, mas ainda tinha 

uma ideia errada do que era a Metodologia Triangular. Entendia que todas as 

aulas tinham que contemplar os três pilares ‘apreciar, criticar, produzir’. 

Como nem sempre dava tempo para fazer as três coisas, eu continuava a ter 

algumas dificuldades na hora de escrever no diário de classe. (SOARES, 

2012, p. 8).  

 

Para nós, tanto os que assumiram a primeira postura como os que assumiram a 

segunda postura, foram tidos pelos responsáveis pela difusão e implementação do PCN em 

Arte, como não eficientes em sua atuação na escola. Isto se evidencia com maior ênfase 
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quando o Ministério da Educação, na época, elaborou o PCN em ação, uma espécie de 

cartilha difundida por todo o território nacional para explicar como usar o PCN. O que levou 

também a uma pasteurização das linguagens artísticas, transformando-as em atividades para 

preencher o tempo de aula (normalmente na sexta-feira) e não um estudo dos conhecimentos 

artísticos em Artes Visuais, Teatro, Dança e Música, respectivamente, guardando o respeito às 

epistemologias e às histórias de cada uma das linguagens da Arte. Essa compreensão 

polivalente do ensino da Arte é tão forte que encontramos até hoje, especialmente, no âmbito 

dos cursos de Pedagogia. Cursos que incluíram a Arte como um conhecimento do saber 

escolar, obedecendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, mas que 

ainda estão na fase da polivalência.  

  Somos obrigados, pela não linearidade da análise discursiva, a retomar as memórias 

de nossos encontros para a construção dos cadernos de bordo.  Naquele momento Fátima 

Soares, lançou seu livro Quando Fala uma Operária da Educação (2010), cujo tema são suas 

memórias de educadora, trabalho que também foi motivo de debate no grupo. Sobre a 

participação da arte/educadora podemos dizer que ela foi fundamental em nosso grupo de 

pesquisa, exatamente porque a mesma sempre tinha algo a nos contar sobre sua atuação na 

escola, algo sempre de um ponto de vista crítico sobre seu projeto de transformar a biblioteca 

da escola em que atua em espaço vivo de Arte e Poesia.  

Para tornar o ambiente da biblioteca um lugar de encontro com a poesia, pois, ela 

começou a observar que algumas mães ficavam no prédio da escola enquanto seus filhos 

menores estavam nas aulas, Fátima Soares começou uma conversa para saber se essas mães 

gostavam de ler poesia, algumas poucas disseram que gostavam, mas que não sabiam onde 

encontrar livros, especialmente de poesia. A mesma indagação Fátima Soares começou a 

fazer junto aos estudantes. Como as respostas eram evasivas, a arte/educadora resolveu trazer 

para uma escola de Arte, algo que já havia feito com muito sucesso e o apoio tanto dos 

professores quanto da gestão e da comunidade na Escola Estadual de Pontezinha (região 

metropolitana do Recife), isto é, elaborou um Recital de Poesia. 

Na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, Fátima Soares, primeiro 

organizou um grupo de trabalho, no qual estavam estudantes e algumas mães, estranhamente 

sendo uma escola de Arte, os arte/educadores musicais não se envolveram. Arriscamos dizer 

que esse não envolvimento seja decorrente de uma visão não interdisciplinar de Arte, ou 

melhor, nos parece que para esses arte/educadores a dimensão poética não seja algo que 

alimente também o seu trabalho, pois o processo de ensinar música exige (SIM) muita 
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técnica, repetição, conformação aos padrões dominantes da formação do músico como 

reprodutor e não como criador, ou mais pós-modernamente recriador.     

Conta Fátima Soares, que quando chegou o dia do primeiro Recital de Poesia o grupo 

organizador, espalhou e pendurou variados livros pelo pequeno pátio de circulação do prédio, 

compondo uma instalação visual que convidava a manusear o livro, a tocá-lo, a escolher 

algum texto e ler para si mesmo ou se encaminhar até o pequeno palco e ler para os que, pelo 

menos por alguns minutos, eram convidados a dialogar com os outros por meio da poesia. 

Interpretamos este gesto de Fátima Soares como um gesto de dessacralização do livro de 

poesia, dessacralização da poesia, incitando seus interlocutores a dizer o texto poético em um 

lugar que deveria ser da Arte e seu sentido plural, por ser uma escola de Arte, mas, que de 

fato não era. Daí o estranhamento. Ao possibilitar o processo de arteducar as pessoas 

(estudantes, professores, mães e público em geral) para a escuta, a leitura e a interpretação do 

texto poético a arte/educadora nos remete ao pensamento de Fischer: “A arte é necessária para 

que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária 

em virtude da magia que lhe é inerente”. (2007, p. 20). 

 Interpretamos a chegada da arte/educadora na referida Escola de arte (arte com “a” 

minúsculo, talvez porque a ênfase dada aos processos de ensino, pelo menos na ocasião, era o 

fazer técnico musical) como um desafio, pois sua história pessoal e profissional tem como 

marca a capacidade de lutar, apreendida desde a infância no Morro da Conceição, local do 

Recife em que nasceu e se formou como cidadã aberta a aprender e apreender sempre.  

 O que fez Fátima Soares nessa Escola? Transformou sua incumbência (oficial) de 

tomar conta do acervo (empoeirado e envelhecido pela falta de uso) da Biblioteca da Escola – 

tarefa que não combinava em nada com o espírito inventivo e seus conhecimentos orgânicos 

como cidadã nascida nas classes populares, local de fala e referência de seus pontos de vista 

poéticos e políticos – em um gesto de democratizar a poesia por meio do processo de ensino e 

de aprendizagem (fora da sala de aula), pois, Fátima Soares desde criança lutou para afirmar-

se como leitora de mundo, por meio do acesso à palavra, não qualquer palavra, mas a palavra 

poética. Sua mãe escrevia cartas para aqueles que na comunidade não sabiam formalmente ler 

e escrever mas não eram seres humanos sem história para contar, sua mãe era essa tradutora 

de sentires e pensares. E foi com ela que aprendeu a gostar de ler e de ler poesia. 

Não é então, por acaso, que a arte/educadora abra o seu caderno de bordo com suas 

memórias de criança, dizendo:  
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[...] desde a infância costumava ouvir leituras de poesia feita por minha mãe 

e outros adultos. Liam cordel e textos de poetas brasileiros mais conhecidos, 

como Cassimiro de Abreu, Olavo Bilac e Castro Alves e Gonçalves Dias. 

Também trago de minha infância o hábito de prestar atenção as letras das 

músicas da MPB, e me encantar com as imagens poéticas criadas por nossos 

compositores. (SOARES, 2012, p. 1). 

 

Em nossa ótica de interpretante a beleza do texto de Fátima Soares está presente no 

processo de dizer-se, compreendendo-se como ser humano marcado pela incompletude, ou 

seja, pela busca de Ser mais, ressalta a arte/educadora: 

  

Nos anos de 70 e 80, os movimentos sociais me colocaram em contato com 

outros poetas. Bertold Brecht. Tiago de Melo, Pablo Neruda e muitas letras 

de música das canções de Geraldo Vandré, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, 

Gonzaguinha, Gilberto Gil...Alguns textos só eram lidos no âmbito das lutas 

populares. Lembro de Nelson Poeta do Alto Santa Isabel, José Casemiro do 

Morro da Conceição e outros que agora nem recordo os nomes, que faziam 

versos para animar as nossas reuniões. Poesia engajada, poesia como 

protesto ou crítica social. Nos bares, portas de teatro, passeatas apareciam 

aqueles que se identificavam como poetas marginais. Eu lia tudo que me caia 

nas mãos. No contexto dos movimentos populares me arrisquei a escrever 

alguns versos que exprimissem minhas ideias e sentimentos. Tudo muito 

rudimentar, não achava que poderia vir a ser escritora e muito menos poeta. 

(SOARES, 2012, p. 2). 

 

A análise de um discurso quebra com a linearidade do texto que se baseia na ideia de 

que o mesmo se constitui de: começo, meio e fim, porque entramos no texto por suas brechas 

– entrelinhas. O que significa que os fragmentos de dizeres são ao mesmo tempo síntese e 

abertura e foi neste sentido que trabalhamos, isto é, tentando “escutar” no discurso de Fátima 

Soares as vozes e os dizeres que nele habitam, adentrando na polissemia do texto. Nossa 

interpretação, assim, se deu entre o encadeamento da descrição com a interpretação. Somos, 

pois, como analistas, envolvidos pelo dizer de outrem, dizer que nos interpela e por isso passa 

de alguma maneira a nos habitar, dizer que simboliza artérias de histórias de vida 

entrecruzadas com a nossa.  

Assim como o dizer de Fátima Soares, inscrito em seu caderno de bordo, ganhou vida 

significativa em nosso de gesto de interpretar, esperamos também que ganhe vida significativa 

em outras propostas de Arte/Educação e em nossos interlocutores.  

 Colocamos aqui e assim, afetados pelas circunstâncias, um ponto (quase) final em 

nossa análise do caderno de bordo de Fátima Soares. Dizemos um ponto quase final porque 

uma das significativas aprendizagens ao longo do processo de pesquisa foi compreender o 

sentido de inacabamento de qualquer análise discursiva.  
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Lançamos, neste momento, o nosso olhar para o caderno de bordo elaborado pelo 

segundo participante da pesquisa (seguindo a ordem alfabética), e assim, convidamos para a 

cena da análise discursiva Misael José de Santana (Fig.2) (Misael Santana, doravante), 

arte/educador da Escola de Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano, com o 

trabalho intitulado Ah! Se Eu Tivesse Dinheiro: museus, espaços informais de acesso e 

compreensão da arte.  

 

                         FIG. 2 – Professor Misael José de Santana 

                  

                                             Fonte:Santana, Misael José de,  

 

Seguindo o ritual que criamos para apresentação dos autores dos cadernos de bordo e 

do processo de análise discursiva pretendido, isto é, tendo como ponto de vista a AD com 

base no pensamento de Orlandi (2007; 1010; 2011; 2012), e na pulsação entre descrição e 

interpretação com base em Pêcheux (1990), partindo de um fragmento de texto que para nós 

marca de alguma maneira nossa análise discursiva, ressaltamos que o fragmento escolhido 

não é propriamente da literatura como Arte nem da poesia, é, sim, da literatura do campo da 

Filosofia. Colhemos do pensamento de um filósofo, que em nosso entendimento promove em 

seus escritos uma solda entre o poético e o filosófico, indicando a rota do gesto de filosofar, 

tão necessário à AD: Maurice Merleau-Ponty é seu nome. Já citado como ancoragem em 
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vários momentos decisivos da pesquisa, como na compreensão do gesto de pesquisar como 

experiência criadora e agora abrindo a análise discursiva do caderno de bordo de Misael 

Santana.  

O fragmento a seguir enfatiza a “escuta” no sentido de que um texto pode nos 

interpelar, sendo um modo desafiador de convidar o leitor ao diálogo, exige, pois, 

posicionamento ideológico. Este trecho de texto encontra-se na obra A Prosa do Mundo: 

Merleau-Ponty.  

 

Quando escuto, cabe dizer não tenho a percepção auditiva dos sons 

articulados, mas que o discurso se fala dentro de mim; ele me interpela e eu 

ressoo, ele me envolve e me habita a tal ponto que não sei mais o que é meu, 

o que é dele. Em ambos os casos, projeto-me no outro, introduzo-o em mim, 

nossa conversação assemelha-se à luta de dois atletas nas duas pontas da 

única corda. O ‘eu’ que fala está instalado em seu corpo e em sua linguagem 

não como numa prisão, mas, ao contrário, como num aparelho que o 

transporta magicamente à perspectiva do outro. (2012, p. 51, grifo do autor). 

 

Concordamos com as palavras do filósofo, especialmente, quanto ao fato de nos 

sentirmos como (aprendizes) de analista do discurso interpelados pelos textos visuais/verbais 

inscritos nos cadernos de bordo. E nesse sentido, o trabalho elaborado por Misael Santana 

também foi intitulado, assim como o elaborado por Fátima Soares, por indicação dos 

estudantes envolvidos no projeto de Arte/Educação, fundado na teoria denominada de AT, 

significando que nas duas propostas de trabalho o princípio da interpelação junto com o 

princípio da dialogicidade marcaram a relação dos arte/educadores com os arte/educandos. 

Nos levando a entender que o gesto de interpelar em um texto é um convite ao diálogo. 

Diálogo desafiador porque exige a criação de inteligibilidades. Cada um desses trabalhos (o 

de Fátima Soares e o de Misael Santana) guardando suas próprias características e por isso, 

traduzindo-se em diferentes possibilidades de interpretação da teoria que os embasam – a AT.  
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                    FIG. 3 - Desenho de Larrissa Lins (Escola de Referência em Ensino Médio        

Ginásio Pernambucano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: SANTANA, Misael, 2012. 

 

Sendo assim, começaremos analisando o título do caderno de bordo de Misael 

Santana. Como já foi bastante enfatizado, no decorrer desta narrativa, nossa base teórica com 

relação à AD é o pensamento de Orlandi (2012) e que essa autora não apaga nunca sua 

filiação à teoria do discurso elaborada por Pêcheux. Para a analista de discurso o confronto 

entre o simbólico com o político, fundado em Pêcheux (1975) ultrapassa as fronteiras do 

discurso político na AD, afetando todos os discursos, ou melhor, marcando todos os nossos 

comportamentos, atitudes, crenças e valores. Mesmo quando alguém diz que é apolítico, já 

está sendo político, sem querer se diz dividido, por estar se colocando de uma posição-sujeito. 

Nesse sentido as palavras de Orlandi explicam:  

 

Não há sujeito, nem sentido, que não seja dividido, não há forma de estar no 

discurso sem constituir-se em uma posição-sujeito e, portanto, inscrever-se 

em uma ou outra formação discursiva que, por sua vez, é a projeção da 

ideologia no dizer. [...]. A análise de discurso trabalha sobre relações de 

poder simbolizadas em uma sociedade dividida. (2012, p. 55).  

 

Neste momento nos interessa o confronto entre o simbólico (inscrito no caderno de 

bordo de Misael Santana) com o político (de certa maneira ideologicamente instalado no 

título). Aqui temos um discurso dividido porque o arte/educador não se colocou no singular, 

apagando os dizeres dos estudantes. Com este gesto ele trouxe para o discurso inscrito no 
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caderno de bordo a polifonia e a polissemia, ele trouxe para a cena do texto os pensares dos 

estudantes. 

Nossa interpretação da frase, “ah se eu tivesse esse dinheiro” nos remete ao início 

deste texto, ou seja, a contextualização da própria teoria nomeada de AT, como uma teoria 

aberta e contra-hegemônica. O que nos levou a construir uma análise da matriz dominante da 

sociedade brasileira, herdada de nossos colonizadores, e traduzida pela base liberal/ocidental 

de cultura e suas consequências históricas e sociais na formação das mentalidades. Para tanto 

nos ancoramos em uma articulação da visão de Silva (2007), com a de Santos (2013), e com a 

de Chaui (2006) encadeadas à visão de Bosi (2003) que nomeia tal matriz do ponto de vista da 

estética como:  estética neocapitalista. Esses pensares, no campo das Artes e Culturas Visuais, 

mais especificamente e mais amplamente no campo da Arte/Educação brasileira, são 

traduzidos pelo pensamento filosófico de Ana Mae Barbosa em praticamente todas as suas 

obras. Destacamos apenas um fragmento de uma delas pela força contra-hegemônica de seu 

discurso: “O Brasil tem quase sempre importado política cultural e apenas operado suaves 

adaptações ao contexto, adaptações estas ditadas prioritariamente pelas diferenças econômicas 

e não pelas diferenças culturais”. (BARBOSA, 1998, p. 100).  

A frase do estudante – “ah se eu tivesse esse dinheiro” – tomada para análise 

discursiva na perspectiva da nossa contextualização aponta para a introjeção na (jovem/velha) 

visão de mundo (teoria do ser) do estudante a sua conformação ao sistema capitalista, que 

subordina tudo, absolutamente tudo a seus valores: desde os alimentos que necessitamos para 

viver até a leitura de uma obra ou objeto artístico. Assim, quando Misael Santana acrescenta 

ao título: “museus, espaços informais de acesso e compreensão da arte”, o arte/educador 

trabalha, do nosso ponto de vista analítico, com uma torção no texto, introduzindo uma visão 

mais crítica de mundo, possibilitando aos estudantes envolvidos na experiência repensar a ida 

ao museu produzindo outras significações. Dessa torção no texto decorre uma outra 

relacionada à epistemologia por interferir no processo de ensino e aprendizagem das Artes e 

Culturas Visuais, fato que interpretamos como uma virada epistemológica que inclui o 

ontológico porque não corresponde apenas aos modos de ensinar e aprender Artes Visuais, 

mas também como as Artes Visuais marcam nossas visões de mundo. Assim, se casam teoria 

do conhecimento com teoria do ser na apropriação da AT elaborada por Misael Santana.  

É interessante observarmos que o arte/educador nas considerações inicias em seu texto 

do caderno de bordo ao confrontar o discurso simbólico com o político do Museu Oficina 

Francisco Brennand, ele o faz compreendendo a própria instalação arquitetônica do espaço 

como um discurso simbólico/político/ideológico assim como compreende também o discurso 
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do educador de apoio, da monitora do museu, dos estudantes e o seu próprio como 

político/ideológico. Do nosso ponto de vista analítico, Misael Santana imprime em seu texto a 

posição-sujeito inscrita em suas críticas à proposta de aula passeio (discurso do educador de 

apoio), a visão de Arte elitista e colonizada (discurso da monitora) e a subordinação da Arte 

ao capital (discurso do estudante, mas que está presente também nos outros discursos). 

Vejamos a seguir a análise do próprio arte/educador: 

 

Para começar a identificar a problematização desse caderno de bordo, parto 

de uma experiência que tive com alunos da turma do 1º ano do Ensino 

Médio. 

Minha experiência se deu ao ser informado pelo Educador de Apoio que eu 

acompanharia os alunos a uma visita à Oficina de Cerâmica do artista visual 

Francisco Brennand. Logo de início identifiquei a primeira situação 

questionável: o convite feito pelo Educador de Apoio teve a intenção que eu 

fosse apenas o cuidador dos alunos, ou seja, o professor que leva os alunos 

para um ‘passeio’ com a finalidade de tomar conta deles. 

A segunda situação questionável por mim identificada refere-se à Oficina de 

Cerâmica Francisco Brennand, disponibilizar um monitor (guia) e não um 

mediador. 

A terceira situação questionável foi a fala da monitora, que durante sua 

explanação deixa explícito que arte é aquela produzida pelas elites, e ainda 

durante sua explanação deixa claro que sua ideia de belo se pauta em teorias 

renascentistas, onde o belo é visto como o foco central da obra. 

Para termos uma ideia dos resultados desse ‘passeio’ apresentarei a fala de 

um aluno que ao voltarmos para escola disse: ‘Francisco Brennand é um 

homem muito rico, ah se eu tivesse esse dinheiro’. É com a fala deste aluno 

que respaldo a minha, pois isso mostra como é importante a presença de 

mediadores em espaços de educação não formais para se ensinar arte. 

Um quarto questionamento é o despreparo da instituição Escola, pois seu 

papel limitou-se a organizar o ‘passeio’ e a convidar os professores 

cuidadores de alunos. Ao perceber todas estas situações de imediato intui o 

que possivelmente poderia acontecer, pois este passeio serviu apenas para 

preencher a carga horária de uma tarde de aula. 

Após confirmação de minha intuição sobre o que aconteceria ao fim do 

‘passeio’, pensei em algo que pudesse ser entendido como uma proposta 

para refletir e interpretar arte. (SANTANA, 2012, p. 2-3).  

  

Sua indignação toma força no texto ao abrir notas de rodapé explicando duas ideias 

significativas em sua compreensão de Artes e Culturas Visuais, compreensões que nos levam 

a interpretar o gesto do arte/educador como o de alguém que conhece os princípios que 

norteiam os processos de ensino e aprendizagem em Artes e Culturas Visuais e mais que isso, 

ele possui um entendimento da AT como teoria. A primeira nota refere-se à ideia de passeio 

no museu. Diz Santana: “Neste texto uso o termo ‘passeio’, pois foi dessa forma que a 

instituição Escola e os alunos usaram para se referir a visita à Oficina de Cerâmica do Artista 

Visual Francisco Brennand”. (2012, p. 2) E quanto ao papel do mediador ele explica que: “
 
O 
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mediador propõe reflexões acerca da arte, ele instiga o leitor, ele aguça as inquietações do 

leitor com problematizações pertinentes a uma práxis arte educativa”. (2012, p. 3).  

Apesar de não poupar críticas à concepção de ensino e aprendizagem da Arte presente 

na escola e no museu, o arte/educador nos parece que não se abateu, pois comprometido 

politicamente com seu trabalho ele procurou refazer a experiência, tomando o acontecido 

como um desafio e não como motivo para operar na acomodação. Ele fez isso tentando 

realizar a torção epistemológica que a AT compreendida como teoria possibilita. Isto 

corresponde a trabalhar em uma perspectiva não bancária, e assim, grifamos de seu discurso à 

compreensão de mediador como aquele que problematiza as relações entre o discurso visual e 

o possível leitor, entendimento nascido, em nossa interpretação, de seus estudos sobre a AT, 

estudos que relacionam a história da constituição de tal abordagem com a história 

pessoal/profissional de sua autora/sistematizadora: Ana Mae Barbosa.  

Durante nossos encontros quinzenais para elaboração dos cadernos de bordo Misael 

Santana escreveu um ensaio sobre a AT, com o mesmo título de seu caderno e que ele mais 

tarde, transformou em artigo, apresentando em uma mesa no XXIII Congresso Nacional da 

Federação de Arte/Educadores do Brasil, que aconteceu em Porto de Galinhas/PE, em 2013. 

Destacamos do referido texto a influência do pensamento freireano na AT, segundo o 

arte/educador, 

 

[...] é perceptível a relação dialógica de Freire e a Abordagem Triangular, 

pois essa teoria propõe um diálogo entre o leitor e a obra de arte em que não 

há leituras certas ou erradas, mas sim leituras diferentes. Este feliz diálogo 

entre Freire e a Abordagem Triangular é um importante indicador da função 

da arte, pois através dela o leitor torna-se um interpretante crítico 

compreendendo assim o mundo ao seu redor. (SANTANA, 2013, 2-3).  

 

A elaboração do texto de Misael Santana sobre a AT representa para esta pesquisa fato 

de grande importância por expor o esforço epistemológico encadeado ao ontológico de um 

arte/educador que mudou suas relações com o processo de ensino e de aprendizagem em 

Artes e Culturas Visuais a partir de estudos mais aprofundados sobre tal abordagem. E isso 

começou a acontecer quando Misael Santana teve acesso ao Curso de Especialização em 

Arte/Educação (com foco nas Artes Visuais) da UNICAP em convênio com a Secretaria de 

Educação de Pernambuco. Daí, podemos inferir que a formação do arte/educador para atender 

um desafio da educação pernambucana, se bem feita, produz frutos. Adiantamos, em nossa 

análise, que os três cadernos de bordo são a melhor maneira de dizer que a formação contínua 

(democrática) do arte/educador não pode ser negligenciada pelo poder público.  



    176 

 

O que afirmamos, no parágrafo anterior, encontramos metaforicamente no caderno de 

bordo do arte/educador, isto é, no item – Da Epistemologia da Arte – assim expresso: 

“semeando o solo para entender a epistemologia da arte”. Interpretarmos, desse modo, que o 

que Misael Santana chama de semeando o solo, refere-se aos seus estudos sobre tal 

abordagem e que esses possibilitaram a reinvenção da mesma em sua práxis arteducativa.  

Para nós isto significa que a AT provocou historicamente no âmbito da Arte/Educação 

brasileira a virada arteducativa e esta foi se delineando de maneira aberta no contexto dos 

trânsitos entre a concepção modernista e a pós-modernista em Artes e Culturas Visuais ao 

acrescentar a visão de Arte como expressão (modernista) a visão de Arte como conhecimento 

que se constrói historicamente, socialmente e culturalmente (pós-modernista).  

 

FIG. 4 -  Desenho de Álvaro Conceição de carvalho Cavalcanti (Escola de    

Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: SANTANA, Misael, 2012 

 

O caderno de bordo de Misael Santana conta todo o processo de transformação – a 

virada arteducativa – que a AT provocou em sua constituição identitária de arte/educador.  

Talvez até pelo fato dele ter formação em linguística e as viradas, pelo menos a 

epistemológica com base em Melucci (2005), a cultural com base em Burke (2008), e a 

própria linguística, é claro, com base em Ghiraldelli, (2011) tomam como centralidade dessas 

a linguagem; com relação à Arte existe a tendência para o plural: as linguagens. Assim, a 

linguagem (as linguagens) é (são) apontada (s) por todos os estudiosos das diversas viradas 

como o ponto de mutação. A postura de Misael Santana, assim, indica a compreensão das 
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relações profícuas entre a imagem e a palavra. Um bom exemplo são as imagens nascidas da 

relação entre a imagem e palavra elaborada por estudantes envolvidos no projeto de trabalho 

apresentado pelo arte/educador.   

Nossa análise requer, mais uma vez, relacionarmos o trabalho desenvolvido por 

Fátima Soares, na Biblioteca da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, com o 

trabalho desenvolvido por Misael Santana, na Escola de Referência em Ensino Médio Ginásio 

Pernambucano. A primeira reinventando a biblioteca e o segundo reinventando a ida ao 

museu, ambos tomando a AT como ancoragem para suas reinvenções conceituais e políticas e 

isso requer também relacionar os dois trabalhos a algo enfatizado por Merleau-Ponty 

interpretado por Chaui: 

 

Eis por que a história das obras de arte e do pensamento não é uma história 

empírica de acontecimentos, nem uma história racional-espiritual de 

desenvolvimento ou progresso linear: é uma história de adventos. Por esse 

motivo, escreve Merleau-Ponty, nem sempre o museu e a biblioteca são 

benfazejos. Por um lado, criam a impressão de que as obras estão acabadas, 

existindo apenas para serem contempladas, e que a unidade histórica das 

artes e do pensamento se fazem por acumulação e reunião de obras; por 

outro lado substituem a história como advento pela hipocrisia da história 

pomposa, oficial e celebrativa, que é esquecimento e perda da forma nobre 

da memória. Seria preciso ir ao museu e à biblioteca como ali vão os artistas, 

os escritores e os pensadores: na alegria e na dor de uma tarefa interminável 

em que cada começo é promessa de recomeço. (2010, p. 285).  

 

Como podemos observar o texto Merleau-Ponty: o que as artes ensinam à filosofia de 

Chaui (2010), foi (é) de extrema importância para a análise discursiva elaborada nesta 

pesquisa, nos indicando (sempre) que o gesto de filosofar enche de alegria e de dor a nossa 

tarefa interminável de interpretante, tarefa que por ser aberta não se esgota jamais, e assim nos 

coloca como pesquisadores frente a frente com o sentido do que é advento. Advento para 

Chaui é,  

 

[...] o excesso da obra [...]; é aquilo que sem o artista ou sem o pensador não 

poderia existir, mas é também o que eles deixam como ainda não realizado, 

algo excessivo contido no interior de suas obras e experimentado como falta 

pelos que virão depois deles e que retomarão o feito através do não feito, do 

por-fazer solicitado pela própria obra. (2010, p. 285). 

  

As palavras da filósofa além de ampliarem as nossas visões de Arte como 

conhecimento histórico, social e cultural, que pode vir a mudar a face do mundo ou no 

mínimo as nossas maneiras de interpretá-lo, por meio do convite a participar das obras de 
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Arte e de pensamento recriando sentidos é também uma maneira de reapresentarmos os 

cadernos de bordo como construções marcadas pelo inacabamento como abertura, ou melhor, 

como advento.  

Impregnados, pois, dos sentidos das palavras de Chaui e Merleau-Ponty (2010) 

apresentamos a terceira participante da pesquisa: Virginia Marques (doravante Vi Marques, 

como ela mesma assina seus trabalhos artísticos), arte/educadora – naquele momento atuando 

na Escola Dom Vital e atualmente morando na Chapada Diamantina no estado da Bahia – 

com o caderno de bordo Descobrindo Lugares de Ser. (Fig.3). 

 

               FIG. 5 - Virgínia Marques 

 

   

                             Fonte: Marques, Vi, 2012 

 

Advertimos os leitores que este é um trabalho que nos pregou uma peça, nos 

desconsertou provocando dor, tivemos que parar, pensar e repensar nossa análise. Mas a 

pesquisa não possui compromisso com a completude nem com o que imaginamos que seja o 

melhor a ser dito. O que importa sabermos é que Vi Marques disse de si – suas contradições, 

suas incompletudes e até suas alegrias e tristezas de arteducar-se e arteducar – sem medos 

nem reservas. 
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O desafio de analisar o caderno de bordo de Vi Marques nos impôs buscar 

ancoragem e como em tantos momentos, neste trabalho de pesquisa, Orlandi (2010) nos ajuda 

em uma direção, pois o sujeito que analisa uma materialidade simbólica nas palavras da 

analista de discurso “[...] não procura o sentido verdadeiro, mas o real sentido em sua 

materialidade linguística e histórica. A ideologia não se aprende, o inconsciente não se 

controla com o saber. A própria língua funciona ideologicamente, tendo em sua materialidade 

esse jogo”. (2010, p. 59).   

Neste sentido o caderno de bordo de Vi Marques é um testemunho comovente do 

trabalho de arteducar em um mundo terrivelmente dividido, em um mundo, no qual é 

necessário não esquecermos jamais de que é possível dialogar, mesmo quando todos parecem 

não querer escutar. 

Sua narrativa visual/verbal foi o único trabalho não elaborado virtualmente, ele é, 

dentre os três, o mais próximo da ideia de livro de artista por ter sido construído todo à mão, 

composto com desenhos, pintura e fotografia, destacando o diálogo entre a imagem e palavra. 

Logo na primeira página encontramos a seguinte imagem: (Fig.6) 

 

              FIG. 6 - Descobrindo lugares de ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                    

                                                                

 

 Fonte:  Marques, 2012 
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Nas páginas seguintes Vi Marques conta seu processo de constituição identitária de 

arte/educadora e logo identificamos que ela foi atingida pelos trânsitos entre a concepção 

modernista e a pós-modernista de Arte/Educação, sobretudo em dois momentos históricos 

diferentes enfatizados em seu texto. O primeiro ocorre em relação à concepção modernista 

quando a arte/educadora cita a obra Universos da Arte de Fayga Ostrower (1989), como 

fundamento para o seu trabalho baseado nos elementos compositivos das Artes Visuais, 

ressaltando, assim, a gramática desta linguagem e uma interpretação formalista do discurso 

visual, isto é, interpretação baseada na linha, na forma, na cor, no volume, no equilíbrio, no 

ritmo e no movimento (é bom lembrar que na época as Artes Visuais eram nomeadas de Artes 

Plásticas). O segundo refere-se à concepção pós-modernista, no qual a arte/educadora cita a 

obra A Imagem no Ensino da Arte:  anos de 1980 e novos tempos (1991), obra que ela afirma 

ter provocado uma mudança em sua identidade de arte/educadora pois, depois de sua leitura 

“[...] nunca mais ousei dar aulas de arte sem uma referência visual, mesmo tendo que passar 

um livro de banca em banca para todos verem, ou eu mesma, em minhas pesquisas pessoais, 

compor imagens referentes ao tema abordado”. (MARQUES, 2012, p. 08).  

A compreensão de seu próprio processo de ressignificação baseado nas teorias que 

sustentam os trânsitos entre a concepção modernista e a pós-modernista (EFLAND, 2005) e 

(BARBOSA, 2007; 2009), nos leva a interpretar a torção epistemológica/ontológica que a AT 

provocou no processo de ensino e de aprendizagem das Artes e Culturas Visuais, pois, Vi 

Marques, na narrativa a seguir em destaque, enaltece não apenas o contato com a teoria 

sistematizada/criada por Ana Mae Barbosa, mas também o contato com palestras e conversas 

com a autora. Muito interessante ainda é o fato da arte/educadora valorizar a postura ética de 

Ana Mae Barbosa, o que interpretamos em nossa análise como a tradução da postura dialógica 

e democrática da mesma. Convidamos a leitura de um fragmento do caderno de bordo de Vi 

Marques:  

 

Olinda 12-09-2012 

Há 19 anos passados iniciei a minha vida de professora na rede pública do 

estado de Pernambuco. Foi com surpresa que descobri que todas, ou quase 

todas as técnicas vivenciadas na universidade (técnicas do fazer artístico), 

não poderiam ser tão facilmente aplicadas, pois os recursos eram escassos.   

No entanto havia conhecido um livro chamado Universos da Arte de Fayga 

Ostrower, este foi o meu amparo por muito tempo. Apaixonei-me pela sua 

proposta didática de apresentar os elementos visuais e de uma forma tão 

simples e para um público que assemelhava-se, a meu ver, aos meus 

estudantes.  

E foi assim que comecei a trabalhar com as aulas de artes, imitando Fayga.  
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Foi uma experiência bem positiva, com resultados estéticos interessantes. 

Compreender os elementos visuais e sua atuação no espaço é fundamental 

para uma boa expressão visual, quer seja na pintura, no desenho, na dança, 

no teatro. É uma base que pode ser ampliada, é como aprender a nadar no 

vasto oceano do mundo da arte. 

                                               

15-09-2012 

Quando falo de resultado estético interessante, refiro-me à trabalhos em que 

você vê a presença pessoal de quem o fez impressa nele (no trabalho).  

Existe uma autoria de fato e mesmo sabendo que a beleza divorciou-se da 

arte há muito tempo, em mim, pulsa inconscientemente e conscientemente, o 

meu ‘ser estético’, que vem sendo elaborado e reelaborado pelas 

experiências, pelas leituras, pelos olhares, pelos sentidos, pelo processo, pela 

vida vivida a cada dia. 

 

26-09-2012 

Outro livro de fundamental importância para a minha vida de professora foi 

A Imagem no Ensino da Arte da autora Ana Mae Barbosa. Tenho a sua 

edição mais antiga [...] 

Ana Mae é uma luz, suas ideias, pensamentos, propostas, iluminam o 

caminho de todo professor que quer andar ao lado da ética, ao lado de uma 

educação vinculada a desafios, perguntas, sabedoria, mudanças. Em todas as 

vezes que pude ouvi-la, sempre fiquei com o coração cheio de esperanças, 

com confiança para nadar contra a maré da acomodação a valores caducos, 

estáticos, enquadrados. 

No meu trabalho com arte/educação recrio, leio, vivo, a ‘sua’ abordagem 

triangular [...]. E qual a transformação do seu nome: metodologia, sistema, 

proposta, abordagem triangular, o meu trabalho com educação 

metamorfoseia-se conforme o público a que se destina... (MARQUES, 2012, 

p. 02-09). 

    

Segue a arte/educadora em seu registro (dia 17-10-2012) contextualizando a Escola 

Dom Vital de uma maneira que difere em muito do discurso resignado e pessimista do 

arte/educador que se pensa como uma espécie de messias – aquele que sabe o que é Arte e por 

saber libertará os incultos com a boa nova – fato que nos permite interpretar, de certo modo, 

sua atitude como identificada ao sentido pós-colonialista da AT, ou seja, Vi Marques 

considera dialogicamente o Outro/estudante com sua visão de mundo.  O texto a seguir nos 

leva a dizer que ela gosta de seu trabalho e ao gostar compromete-se, relatando: “Trabalho na 

Escola Dom Vital, situada em Casa Amarela, próxima ao mercado público. É uma escola 

ampla, com boa estrutura física, bem conservada, com um número de alunos que chega 

2.000”. (2012, p. 12).   

Apesar de ser o caderno de bordo com mais referencias visuais, a sua autora estabelece 

certa cronologia em seu relato, pois, é a única, dentre os três participantes da pesquisa, que 

marca os dias e é exatamente no dia 17-10-2012 que ela inicia a narração (memória da práxis 

arteducativa) do trabalho que desenvolveu com as turmas do primeiro e do segundo ano do 
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ensino médio, estendendo-se a seis turmas (no período do terceiro bimestre) perfazendo um 

total de dez aulas. Trabalho que tomou a AT como referência teórica. Recorremos, mais uma 

vez, ao artifício da citação para realçar o batimento entre descrição e interpretação ancorados 

em Pêcheux (1990), porque o trecho do caderno de bordo (a seguir) complementa o anterior e 

complementa também nossa análise discursiva, no sentido de que podemos interpretar em sua 

postura um comprometimento com a teoria pós-colonial quando começa seu trabalho pela 

história de cada estudante:  

  

Parti da ideia de desenvolver algo, fundamentado na vivência emocional dos 

grupos, que tivesse relação com a biografia de cada um. Para isso organizei 

as turmas em grupos de sete a oito pessoas e lancei um grupo de perguntas 

com o título: ontem-hoje-amanhã. 

Cada tempo foi vivenciado em um dia. A seguir as perguntas: 

[Ontem] 

Como eu era? 

O que sentia? 

Do que mais gostava? 

O que me revoltava? 

No que acreditava? 

Pelo que lutava? 

Como era minha família?  

Como era minha turma? 

[Hoje]  

Como eu sou. 

O que sinto. 

No que acredito. 

No que deixei de acreditar. 

O que me revolta. 

[Amanhã] 

Para onde estou indo. 

O que quero mudar em mim, na minha vida. 

O que quero transmitir para as crianças, igual ou diferente do que já vivi.  

(MARQUES, 2012, p. 14-15). 

  

Pensamos que as perguntas propostas por desafiarem os estudantes a lidar com a 

atitude filosófica exigiu deles o gesto de indagar que conforme Chaui (2006) possui três 

características – perguntar o que é, perguntar como é, perguntar por que é – não importando o 

conteúdo posto em investigação:  

 

[...] perguntar o que é (uma coisa, um valor, uma ideia, um comportamento). 

Ou seja, a Filosofia pergunta qual é a realidade e qual é a significação de 

algo, não importa o quê; perguntar como é (uma coisa, uma ideia, um valor, 

um comportamento). Ou seja, a Filosofia indaga como é a estrutura ou o 

sistema de relações que constitui a realidade de algo; perguntar por que é 
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(uma coisa, uma ideia, um valor, um comportamento). Ou seja, por que algo 

existe, qual é a origem ou causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor, de 

um comportamento.  (CHAUI, 2006, p. 20). 

 

Ainda, tomando como fundamento o pensamento de Chaui (2006) podemos dizer 

que a atitude filosófica se caracteriza pelo gesto de filosofar, ou seja, de indagar se inicia 

quando dirigimos tais indagações ao mundo entorno, a nós mesmos e ao Outro. 

Provavelmente os jovens/estudantes envolvidos na experiência de ensino e aprendizagem das 

Artes e Culturas Visuais, coordenada por Vi Marques, elaboraram muitas outras perguntas por 

terem sido desafiados a filosofar, o que interpretamos como uma atitude de respeito e 

valorização da inteligência e da cultura do Outro, por parte da arte/educadora. Demonstrando 

que a mesma reconhece as identidades (sociais, históricas e culturais) dos estudantes e tal 

reconhecimento transformou-se em um terreno fértil para o diálogo intercultural. Foi, esta, a 

maneira encontrada pela arte/educadora de trazer, para o palco da escola, a polifonia, ou 

melhor, as vozes dos estudantes dizendo: Eu Sou, (DIVERSO). Quebrando com a surdez do 

DP instalado na escola, Vi Marques possibilitou o enfrentamento do conflito, como uma 

maneira do estudante aprender a se opor à conformação, ou melhor, ao seu papel de 

subalterno, de sem voz e de sem vez.   

Só por isso o caderno de bordo de Vi Marques já valeria ser analisado, mas ela em 

seu comprometimento com o Outro foi mais além, pois, a partir de tais questões a 

arte/educadora novamente nos ajuda a grifamos o sentido pós-colonial que se traduz em sua 

atitude dialógica presente como bússola em seu trabalho, ela então afirma que tal proposta foi 

muito bem recebida por quase todos os estudantes, o que também contribui fortemente para 

identificarmos que sua postura está longe de admitir-se como messias, salvadora da escola 

pelo processo de arteducar. 

Pensamos que assim podemos interpretar a proposta de Vi Marques partindo do que 

estamos chamando de torção epistemológica/ontológica e esta nascida de sua apropriação 

reinventiva da AT (como desencadeadora da virada arteducativa). Por isso, somos capazes de 

relacionar todo o processo de trabalho da arte/educadora com o que Freire (2005) chama de 

cultura do silêncio. O que significa que tanto os estudantes que se colocaram – dizendo-se, 

pronunciando a sua palavra – quanto os que silenciaram – também, dizendo-se – foram 

considerados pela arte/educadora na direção do que é silêncio na visão de Redin ao interpretar 

este conceito a partir da filosofia freireana:  
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O direito de dizer a sua palavra e o direito de silenciar são fundamentais no 

processo de humanização. [...] O direito a pronunciar a sua palavra é o apelo 

do maior livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido (1969), escrito em 

tempos de terror por alguém condenado ao silêncio pelo poder ditatorial 

sanguinário que tomou conta de todo um continente. [...] Proibir o homem de 

dizer a sua palavra é proibi-lo de se tornar homem, [...] De outro lado, 

extorquir do homem o direito ao silêncio significa roubar-lhe o direito de sua 

identidade, de sua subjetividade, de sua criatividade, de sua dignidade. 

(2010, p. 371) 

 

Foi necessário buscar em Redin – mais um filiado ao pensamento freireano – a 

ancoragem contra-hegemônica para localizar no discurso de Vi Marques sua tática de romper 

o DP dominante na escola, discurso que pensa o estudante das minorias culturais como 

pessoas sem direito a pronunciar a sua palavra e/ou a silenciar quando lhe convier. Nesse 

sentido, a arte/educadora interpreta a participação dos estudantes da seguinte maneira: “[...] 

mesmo estando em grupo, cada um respondeu individualmente as perguntas. ” (MARQUES, 

2012, p. 16). Complementa a arte/educadora no próximo paragrafo dizendo: “Em alguns 

questionários pude constatar certa entrega e meditação no tema, em outros, respostas evasivas. 

Mas de uma maneira geral houve um envolvimento dos grupos”. (MARQUES, 2012, p. 16). 

Talvez possamos interpretar que o que a arte/educadora chama de “algum envolvimento dos 

grupos” como uma compreensão do direito de silenciar para pensar, pois a escola hoje quer a 

resposta certa, imediata e consensual, afastando-se do gesto de filosofar, gesto que exige 

tempo e profundidade, enquanto a escola está cada vez mais subordinada ao modelo 

capitalista expresso pelo cidadão neoliberal: objetivo, individualista, politicamente correto e 

sem estabelecer vínculos. 

Considerando tais questões voltamos ao pensamento freireano por meio de mais uma 

filiada, ou seja, Osowski:  

 

Para Paulo Freire a cultura do silencio é produzida pela impossibilidade de 

homens e mulheres dizerem sua palavra, de manifestarem-se como sujeitos 

de práxis e cidadãos políticos, sem condições de interferirem na realidade 

que os cerca, geralmente opressora e/ou desvinculada da sua própria cultura. 

(2010, p. 101). 

 

Enxergamos, portanto, na experiência levada a diante por Vi Marques, a expressão de 

enfrentamento do modelo estético/artístico/cultural hegemônico brasileiro, introjetado, 

difundido e reproduzido pelo DP na escola em conexão com as outras instituições, tais como 

os museus, espaços culturais e a própria mídia. Isto aconteceu, pensamos nós, porque a 
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arte/educadora trouxe para o palco da escola a diversidade de vozes e silêncios eloquentes que 

marcam os discursos daqueles que estão à parte do poder instituído. 

Talvez as características mais marcantes de Vi Marques sejam o cuidado com os 

detalhes e o envolvimento com o processo de trabalho. Ela não age como uma burocrata da 

educação descomprometendo-se com o Outro – o estudante – sendo esta mais uma expressão, 

presente em sua práxis arteducativa – de enfrentamento do DP.  

Ao narrar, assim, todo o processo de trabalho de um ponto de vista muito afetivo e 

próprio, mas em diálogo com o estudante, a arte/educadora não disfarça suas dúvidas, suas 

alegrias e suas dores. Nesse sentido, ela quebra com a marca do sistema capitalista que 

transforma o trabalhador e o trabalho em simples mercadoria, ao envolver-se envolve o 

estudante no processo de produção. Um modo de afirmar, nossa análise acima, encontramos 

em seu caderno de bordo: “Gosto de elaborar mapas dos trabalhos que desenvolvo, incluindo 

neles objetivos mais intimistas: perguntas, sonhos. Sinto uma liberdade maior em assim fazer. 

Posteriormente o transformo para a linguagem adequada a que as escolas exigem”. 

(MARQUES, 2012, p. 20). Na sequência a arte/educadora apresenta o mapa que elaborou 

para a proposta de trabalho inscrita no caderno de bordo em análise, como vemos na imagem. 

(Fig.)   

               

FIG. 7 -  O meu passado e o meu presente se encontram 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Fonte: Marques, 2012 
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A análise discursiva do caderno de bordo de Vi Marques nos obriga a olhar seu 

trabalho pela ótica de dois conceitos reinventados pelo historiador francês Certeau (2009), isto 

é, pelo sentido de estratégia e tática. 

 Palavras que fazem parte do código de guerra, sendo a primeira (estratégia) muito 

difundida pelo DP; é difícil um documento de educação, sobretudo os documentos oficias que 

não usem e abusem da palavra estratégia. A reinterpretação das palavras em destaque tomam 

o cotidiano como contexto e desse a cultura popular com maior ênfase no pensamento do 

historiador francês. O que nos obriga, mais uma vez, a trazer para a cena da análise a matriz 

liberal/ocidental de cultura, em outras palavras, a cultura dominante. Sobre a estratégia, 

Certeau afirma: 

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de força que 

se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser 

isolada. A estratégia postula um lugar susceptível de ser circunscrito como 

algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 

exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os 

inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e os objetos da pesquisa 

etc.). Como na administração de empresas, toda racionalidade ‘estratégica’ 

procura em primeiro lugar distinguir de um ‘ambiente’ um ‘próprio’, isto é, 

o lugar do poder e do querer próprios. (2009, p. 93, grifos do autor).   

  

Enquanto a estratégia legitima o discurso do poder e esse se estabelece pela coersão, 

para Certeau “[...] a tática é a arte do fraco”. ( 2009, p. 95). Como Arte do fraco, isto é, 

daquele que é oprimido e desconsiderado, sem vez e sem voz, a tática identifica-se com a 

astúcia e pode ser comparada ao ato de assunção, pois, 

 

[...] a tática é movimento [...] Ela opera golpe por golpe, lance por lance. 

Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base para estocar benefícios, 

aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela ganha não se conserva. 

Este não lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas numa docilidade aos 

azares do tempo, para captar no voo as possibilidades oferecidas por um 

instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares 

vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali 

surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia (CERTEAU, 

2009, p. 94/95). 

 

Sendo astucia, aproxima-se do conceito de assunção no sentido atribuido por Freire 

(1996) a esta palavra. Em  Pedagogia da Autonomia o filóso/educador chama a nossa atenção: 

“O verbo assumir é um verbo transitivo e que pode ter como objeto o próprio sujeito que 

assume”. ( 1996, p. 41). De certa maneira, Vi Marques imprime em sua práxis arteducativa 
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ancorada na AT, teoria assumidamente pós-colonial, o entendimento que o processo de 

ensinar e aprender exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural do Outro. 

Assim, ao nomear seu trabalho com o título “Descobrindo lugares de Ser”, a arte/educadora se 

assume como sujeito de uma ação coletiva que não dilui as identidades culturais dos 

participantes e para Certeau (2009) isto é a astucia de quem leva a tática às últimas 

consequências. 

Seguindo a narravativa, Vi Marques ressalta quais as expressões das Artes Visuais que 

foram propostas para os estudantes: muralismo, fotografia, vídeo, escultura e história em 

quadrinhos. Cada grupo tendo a responsabilidade de pesquisar sobre a sua expressão visual. 

Aqui há uma quebra em nossa análise porque houve também uma quebra no discurso 

de Vi Marques, em tom de desengano a arte/educadora diz que em sua cabeça estava todo o 

projeto bem desenhado e ela entraria alimentando o grupo com imagens por meio da 

contextualização no deccorrer do processo.  

Frente ao impasse retomaram o tempo do amanhã por meio das perguntas e das 

respostas e a arte/educadora marcou seu papel e o papel de cada grupo no projeto de trabalho. 

Intensifica-se o impasse: os estudantes não fizeram a sua parte, isto é, a pesquisa sobre uma 

das expressões visuais, o que desestabilizou a arte/educadora.  Afirma Vi Marques: “ A partir 

do momento em que solicitei um exercício que dependeria da produção pessoal do grupo e 

que o resultado deveria ser algo que expressasse a identidade, a história que eles haviam 

escrito, os ânimos mudaram e o ritmo passou a ser outro”. ( MARQUES, 2012, p. 24). 

A decepção pelo não cumprimento do acordo estabelecido com o grupo nos levou a 

advertirmos os leitores sobre o momento em que a ideologia nos obrigou a parar para refletir, 

mais demoradamente, sobre o discurso da arte/educadora. Pois ela por meio de sua narrativa 

nos levou a sofrer, de alguma maneira, o impasse ao compartilhar sua decepção e assim 

obrigando-nos a buscar um novo rumo para a nossa interpretação de seu caderno de bordo. 

A semana seguinte foi para Vi Marques um verdadeiro balde de agua fria, como ela 

mesma diz, mas ela parece (ainda) não ter se deixado abater, como arte/educadora 

comprometida buscou saídas. Como os grupos não fizeram suas pesquisas, como haviam 

combinado, ela resolveu o problema da seguinte maneira:  “Iniciei uma aula teórica/dialógica 

sobre o muralismo [...]” ( MARQUES, p. 26). Dai, elaborou aulas sobre todas as expressões 

visuais propostas; aulas bem elaboradas que ela narrou com detalhes ao longo do seu texto no 

caderno de bordo. 

Seu discurso a partir da metáfora do balde de agua fria nos pareceu que a 

arte/educadora suncumbiu a dor de não conseguir estabecer com os estudantes o diálogo que 
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havia alimentado a experiência até aquele momento e toda sua postura dialógica e de respeito 

e valorização do Outro, do estudante – sujeito cultural diverso –  identificado a posição social 

de subalterno parece ter sido despresado pela arte/educadora, dizemos parece porque não 

podemos esquecer que a noção de objetividade presente no discurso de Vi Marques, assim 

como em nós analistas, levaram-nos a cair nas teias da ideologia. Lembra, neste sentido, 

Chaui:  

 

A noção de objetividade é inseparável da ideia de exercício da dominação. 

Esta aparece, inicialmente, como uma dominação exercida sobre o objeto do 

conhecimento, mas, na medida em que o objeto do conhecimento nada mais 

é do que aquilo que foi elaborado no interior de uma pratica social 

determinada ( isto é, a prática científica), percebe-se como a ciência é 

operação de dominação. A noção de objetividade é, pois, uma noção de 

poder. (2013, p. 138). 

 

A grande metáfora de seu trabalho passa a ser o “balde de agua fria”, porque havia, 

dentre outras, uma compreensão idelogica subjacente à práxis arteducativa, levanda a diante 

por Vi Marques, nutrida pelo sistema dominante da Arte e por isso identificada de algum 

modo com este. Algo muito aproximado ou equivalente ao que Chaui (2013) coloca acima 

sobre o sistema da ciência. Mesmo quando se diz (ideologicamente) que a Arte é 

subjetividade pura, o sistema que a sustenta e a legitima é marcada pela objetividade. 

Interpretamos nas palavras de Vi Marques, a seguir, a introjeção a que estamos todos 

submetidos pela divisão que as ideologias de dominação exercem sobre nossos discursos. 

 

Tive que em alguns momentos calar o meu senso estético, ao ver surgir a 

minha frente um vaso de flores de garrafa pet, como proposta de escultura. 

Material que em nada me encanta e que diante de todas as imagens que 

mostrei, esperava algo mais criativo. 

As esculturas apresentadas, além de pet, foram elaboradas com madeira, 

palitos de fósforo e de churrasco, palitos de picolé, argila. Transformaram-se 

em uma guitarra, uma torre, um balanço, patinhos e formas infantis na argila.  

Um dos grupos entregou-me uma máscara em duas dimensões como 

escultura, pensei refletir com eles sobre o conceito de escultura e as 

possibilidades dessa transforma-se em escultura. Eles tentaram, mas não 

conseguiram por falta de dedicação. ( 2012, p. 36).   

 

A partir de nossa análise o discurso inscrito no caderno de bordo de Vi Marques 

mudou seu rumo com a divisão da arte/educadora: ora junto com os estudantes buscando o 

direito de Ser (e Ser mais), presente (enfaticamente) em seu discurso até mais ou menos a 

página trinta e cinco e ora mais próxima da matriz liberal/ocidental de cultura, pouco 

considerando as visões de mundo dos estudantes, admitindo: “[...] eles tentaram, mas não 
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conseguiram [...] ”. (2012, p. 36). Nos encaminhando para a seguinte análise: o tom de 

constatação da afirmação anterior, nos parece uma justificativa para o distanciamento da 

arte/educadora com o processo real (aquele que estava acontecendo, cheio de dúvidas e 

incertezas) e não com suas idealizações do que é Arte. Idealização estabelecida por um 

sistema de base colonialista e que olha para a produção artística popular como menor e, 

portanto, não autorizada a ser qualificada como Arte, ou pelo menos próxima a Arte.  

Um bom exemplo da arrogância de nossa matriz liberal/ocidental de cultura em 

Pernambuco encontra-se na cidade de Bezerros, no Centro de Artesanato de Pernambuco, 

museu com uma excelente curadoria de Fernando Augusto e um rico acervo de Arte elaborada 

por artistas vindos das camadas populares.  Alguns nunca foram à escola, outros aprenderam a 

ler em escolas de sítio, mas todos ali expostos contando suas histórias por meio de seus 

fazeres e pensares de uma maneira própria e inventiva. Lá existe um sofisticado acervo que é 

apresentado ao público por meio de um discurso que tem como objetivo levá-los para a loja 

(que é na realidade o espaço apresentado pelo discurso oficial do museu como o mais 

importante, isto é, a Arte subordinada ao capitalismo mais uma vez). E mesmo com Ana Mae 

Barbosa tendo escrito um livro dedicado especialmente a essas questões: Tópicos Utópicos 

(1988), ainda é recorrente a ideologia que aparta a Arte erudita da Arte popular e quando se 

fala da segunda é sempre de uma maneira folclórica e estereotipada.  

Parece-nos, entretanto, que Vi Marques não esqueceu que o tempo estabelecido pelas 

convenções sociais nos obrigam a compreender que a vida humana é assinalada pelo ontem-

hoje-amanhã, ou seja, a nos sabermos inacabados, como diz nosso filósofo/educador, Paulo 

Freire (1996). Saber-se inacabado nos projeta para o ainda não vivido. Há, nesse sentido, uma 

passagem em que a arte/educadora afirma: 

 

Sou uma arte/educadora em formação e pressinto que isso não terá fim. 

Atualmente estou na finalização de um curso em Pedagogia Waldorf, esse 

curso me deu uma nova forma, ou melhor dizendo, me mostrou uma outra 

perspectiva da antropologia humana. A arte para a pedagogia Waldorf está 

ligada ao aperfeiçoamento do ‘espírito’, ‘eu superior’, ‘self’, conceitos muito 

invisíveis para o pensamento acadêmico. (MARQUES, 2012, p. 54-57). 

 

 Realmente é em grande parte verdade o que diz a arte/educadora quanto exclusão da 

dimensão espiritual no discurso acadêmico, mas ela não está sozinha, pois Boaventura de  

Sousa Santos ( 2006) e ( 2010) vem estudando e defendendo a criação cientifica, no que ele 

chama de paradigma emergente, como próxima da criação artística e/ou literária, além disso 

ele defende que não há discurso superior ou inferior a outro, ou melhor, o discurso científico 
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tem a mesma importância do discurso metafísico, ambos são tentativas de explicação do 

mundo.  

Outra marca forte da contradição ideológica imposta pelo DP pode ser encontrada nas 

palavras de Vi Marques, quando ela resolve sozinha montar a exposição dos trabalhos: 

 

[...] a montagem da exposição foi feita por mim e alguns alunos que 

apareceram por acaso no dia [...] hoje avalio como um erro não ter entrado 

no plano de aula como conteúdo, a montagem da exposição, pois teria sido 

muito rico para eles e um fator de aproximação entre eles e as obras, entre 

nós. [...] Quis fazer uma surpresa a eles com a montagem. E acho que 

conseguir. (MARQUES, 2012, p. 39-41). 

 

Ter montado a exposição sem a participação do estudante levou a um outro e triste 

reconhecimento: A arte/educadora arremata sua análise sobre a experiência afirmando que um 

“erro” foi não ter feito um momento de avaliação do trabalho e coloca o peso de sua decepção 

no fato da escola não trabalhar a partir da curiosidade do estudante para o mundo, para o saber 

e pelo saber fazer. De maneira um tanto quanto categórica diz:  

 

Informação sem coração, conhecimento sem sabedoria, eis como vejo a 

situação da educação no Brasil.[...].  

Pedagogia do boi na linha, na linha do mercado, do produto, do sistema, do 

que convém.  

E com isso a possibilidade de educar seres humanos ‘livres’, refiro-me a 

‘livres’ ressaltando a importância de vivificar suas crenças interiores, 

dialogando com elas, abrindo conceitos e não fechando e estagnando, torna-

se cada vez mais remoto. (MARQUES, 2012, p. 49-51, grifo da autora). 

  

Pensamos que a compreensão mais importante e para nós mais significativa, do ponto 

de vista analítico, acontece no discurso de Vi Marques quando ela reconhece: “Muitos 

comentaram comigo como estava bonito, mas o mais engraçado era que, apesar de tudo que 

exposto estava, ter sido produzido por eles, o fato de ali estar, em vitrine, aos olhos de todos, 

organizadamente, trazia um sentimento de não pertencimento”. (2012, p. 41). 

Como analistas de discurso, que não disfarçamos as emoções em nome da neutralidade 

do pesquisador, não podemos deixar de registrar que este é o momento mais bonito do 

discurso de Vi Marques. É seu dizer sem reservas ou medo do julgamento e a coragem de Ser 

e buscar Ser Mais, pois ela não trapaceou a si em ao Outro. Sendo também a compreensão 

mais profunda de sua práxis arteducativa. Em outras palavras: a preciosidade de seu discurso 

dividido é por nos interpretado como possibilidade de SER e SER MAIS... 
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 Todo o trabalho de elaboração e reelaboração realizado na proposta de Vi Marques 

toma a AT como teoria, é uma maneira de dizer da sua práxis arteducativa e representa junto 

com os cadernos de bordo de Fátima Soares e Misael Santana o grande desafio que 

assumimos nesta pesquisa. 

 A partir dessas compreensões – precárias e provisórias – finalizamos, pois, nossas 

análises saudosos de dizeres não ditos, mas desejosos de interlocução.  

As palavras de Hall (2001), neste sentido, são benfazejas porque contribuem para 

compreendermos um significado muito caro a AD. Hall, ao mapear cinco descentramentos do 

sujeito na pós-modernidade, teoriza sobre o terceiro descentramento, associando este ao 

argumento do linguista estrutural, Ferdinand de Saussure, dizendo:  

 

[...] nós não somos, em nenhum sentido, os ‘autores’ das afirmações que 

fazemos ou dos significados que expressamos na língua. [...] A língua é um 

sistema social e não um sistema individual. Ela preexiste a nós. [...] Falar 

uma língua não significa apenas expressar nossos pensamentos mais 

interiores e originais; significa também ativar a imensa gama de significados 

que já estão embutidos em nossa língua e em nossos sistemas culturais. [...] 

os significados das palavras não são fixos, numa relação um-a-um com os 

objetos ou eventos do mundo existente fora da língua. (HALL, 2001, p. 40). 

  

Pensamos que são benfazejas as palavras de Hall e por isso as elegemos, neste 

momento, por serem elas um modo de dizer o que outros autores com os quais nos filiamos – 

só para citar alguns: Orlandi (2007), Freire (2005), Wittgenstein (2009) – afirmaram sobre a 

incompletude de nossos dizeres. 

Quanto ao gesto de pesquisar, Dayrell na apresentação da obra Por uma Sociologia 

Reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura de Melucci (2005), diz que o autor italiano, 

 

[...] considera os sujeitos – incluindo o pesquisador – como produtores ativos 

de ações e significados, capazes de responder às suas produções. Esta 

capacidade está baseada em relações políticas, em diferentes distribuições de 

recursos e de poder e se concretiza nas ações cotidianas, aparentemente 

banais. Neste contexto, tais ações e o conhecimento adquirido sobre a 

realidade são sempre parciais, resultado de um olhar situado. Também o 

pesquisador tem de reconhecer o caráter parcial das próprias observações e 

assumir seus limites. Implica assumir que o discurso científico não é um 

âmbito privilegiado de conhecimento e verdade, mas um modo particular e 

possível – dotado de regras próprias – de falar do mundo e contribuir para 

dar-lhe um sentido, de forma parcial e limitada no tempo. (2005, p. 12).   
 

Tais fragmentos/sínteses (o de Hall e o de Dayrell), acima ressaltados, são para dizer 

que assim como nossas análises são marcadas pelas ideologias e pelo inconsciente, portanto, 
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parciais e limitadas, o gesto de pesquisar como experiência criadora também é um modo 

particular e possível, filiado a teorias diversas que encadeamos para nos ajudar a produzir 

sentidos para o mundo que criamos e recriamos continuamente.  Dizendo de outro modo: o 

corpus da pesquisa (o caderno de bordo como memória da práxis arteducativa) materializando 

experiências a partir de interpretações da AT, compreendida como teoria e como tal 

informando a metodologia foi (é) o nosso universo da pesquisa... Cabem assim, três pontinhos 

e não um ponto final, indicando que outras histórias e outros sentidos virão, por isso não 

fechamos definitivamente nada em pesquisa.   

A seguir apresentaremos as nossas (in) conclusões... 
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(IN)CONCLUSÕES 

 

A narração final resulta mais verdadeira porque 

mais pessoal. [...] O narrador reflexivo introduz 

nos próprios textos a reflexividade. Trata-se de um 

tipo de escrita em que os discursos na primeira e 

na terceira se alternam, de modo a iluminarem-se 

reciprocamente, [...]  

(COLOMBO, 2005, p. 283) 

 

A expressão (in) conclusão não pode ser compreendida apenas como uma ironia ou 

uma mera provocação para com a onipotência do pesquisador que se considera neutro e 

impessoal em relação ao “objeto” de pesquisa e por isso alguém capaz de dizer a Verdade e 

não uma verdade contextual, parcial – uma espécie de ângulo de visão, porque é um devir.  

Penso que por ser complexo – o universo de pesquisa – e por envolver pessoas – os 

participantes – o máximo que podemos apresentar como resultado são pequenos, mas, 

sobretudo, preciosos achados. No caso desta pesquisa as preciosidades são os cadernos de 

bordo tão eloquentes e ao mesmo tempo tão cheios de pausas e silêncios, em AD, significa o 

não dito também habitando os nossos dizeres.  

Autorizado pelo que afirma Enzo Colombo, filiado ao pensamento de Melucci (2005) 

na epígrafe, coloco-me como pesquisador que ao narrar os caminhos e os descaminhos da 

pesquisa assume o papel de escritor social e o faz de um ponto de vista reflexivo como 

enfatiza Colombo: “[...] consciente de que, qualquer que seja o ponto de observação que 

escolha para ver o mundo, a sua posição teórica, as suas escolhas metodológicas e a sua 

posição ideológica têm implicações sobre as narrações”. (2005, p. 282).  

Assim, a narração na perspectiva reflexiva assume um tom menos “dogmático” e mais 

questionador, por isso torna-se importante desnudar os bastidores da pesquisa e sua 

complexidade, entendendo que os discursos para interpretar o mundo são parciais e 

inconclusos, profundamente atravessados pelas ideologias e pelo inconsciente. Em outras 

palavras, a narração reflexiva sabe que não é possível desarticular a dimensão poética da 

dimensão política (e esta foi uma aprendizagem que norteou este trabalho).    

Iniciamos, então, as (in) conclusões com duas aprendizagens que encadeadas 

representam o achado mais importante do ponto de vista do gesto de pesquisar como 

experiência criadora. É a marca indelével apreendida pelo pesquisador. A primeira vem de 

Sócrates, isto é, a bela passagem em que o mestre da filosofia ocidental, tido como um perigo 

para sua polis é levado a julgamento porque pelo diálogo fomenta a dúvida e a incerteza entre 
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os cidadãos de Atenas.  As palavras de Leopoldo e Silva, ancoradas na Apologia de Sócrates, 

um dos diálogos de Platão, contam:  

 

Sócrates vai interrogar alguém que, segundo a opinião que os outros têm 

dele e segundo a opinião que ele mesmo tem de si próprio, seria sábio. O 

resultado é que Sócrates conclui que esse indivíduo (do qual ele não 

declinava o nome, mas diz ser um político), em verdade, nada sabia, apenas 

acreditava saber e fazia com que os outros acreditassem nisso. Ora, pensa 

Sócrates, o que mostra o fato de que aquele que acredita ser mais sábio de 

fato sabe tanto quanto eu? [...]. A diferença, portanto, não está no que cada 

um sabe dentre as coisas que há para saber, mas em que Sócrates possui a 

‘consciência’ de que não sabe. [...] Aproximamo-nos, assim, do que há de 

mais relevante: o saber que o indivíduo deve possuir acerca de si mesmo. 

Daí a célebre frase: ‘Só sei que nada sei. ’ (2011, p. 25-26, grifos do autor).    

 

A famosa frase de Sócrates é a expressão maior do que é pesquisar como experiência 

criadora, ou seja, é saber que o ponto final não é conclusivo e sim uma abertura para saber 

que nada sabemos e por isso é arbitrário colocar um ponto final na pesquisa. 

De Freire (1996) vem a outra aprendizagem, esta se encontra em sua obra que é um 

canto de louvor à autonomia, mas a autonomia compartilhada, pois se constrói e reconstrói 

pelo diálogo e nas práticas sociais, nomeada de curiosidade. Curiosidade que alimenta o 

desejo de conhecer e que uma vez tendo chegado a alguma resposta, por meio do gesto de 

pesquisar, a curiosidade não ficará saciada, provavelmente nosso desejo de Ser e Ser Mais 

(também uma ideia colhida em Freire) nos levará a novas e instigantes aventuras pelo 

universo do conhecimento.  

Portanto, saber que não sabemos, como diz Sócrates, casa-se com a curiosidade 

desejante de conhecer, como diz Freire, e, elas juntas, podem ser pensadas como uma das 

marcas mais significativas da condição humana: saber que não sabe, mas desejar saber 

SEMPRE. O que apresento a seguir, como os resultados, nasceu do encadeamento da 

ignorância socrática com a curiosidade desejante freireana.   

O mais importante dos resultados, portanto, corresponde à Virada Arteducativa, 

desencadeada pela AT, compreendida como teoria de interpretação do universo das Artes e 

Culturas Visuais, significando todo um processo de transformação não apenas com relação às 

Artes e Culturas Visuais, mas também em relação ao próprio campo da Arte/Educação. Isto 

porque as outras linguagens da Arte – Teatro, Dança e Música – que constituem o complexo 

Arte/Educação, desafiadas pela virada arteducativa venham tentando afirmar suas histórias e 

epistemologias e essas como ancoragem para a criação de metodologias. 
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Interpretando a virada arteducativa: ela provocou uma espécie de torção 

epistemológica no campo mais amplo da Arte/Educação, ao colocar sob suspeita a concepção 

modernista de Arte como expressão da sensibilidade, apontando não para um rompimento 

com esta concepção, mas colocando um acréscimo. Isto é, passamos a articular a ideia de Arte 

como expressão com a ideia de Arte como cognição e esta tendo a imaginação como um 

importante componente, assim realça Efland (2005). Tal ideia vincula-se ao que Barbosa 

(2009) e Efland (2005) concebem como Arte/Educação pós-modernista.   

 Barbosa (2009), neste sentido, argumenta: 

É importante repetir que o ensino pós-moderno de arte implica contexto e 

análise interpretativa integrados ao trabalho plástico de construção plástica 

não é uma reação contra as conquistas do modernismo, mas uma ampliação 

dos princípios de expressão individual que marcaram a modernização do 

ensino da arte. O modernismo institui a livre-expressão como objetivo do 

ensino da arte, é importante mantermos as conquistas expressivas do 

modernismo, ampliando o ensino de arte para incluir a conceituação de arte 

como cultura.  (BARBOSA, 2009, p. 118). 

 

 Efland, por sua vez, argumenta:  

 

Uma arte-educação pós-moderna não precisa enfatizar, necessariamente, a 

forma de arte mais recente ou a mais contemporânea. Ao contrário, ela pode 

enfatizar o fato de o passado tornar-se referência numa obra contemporânea, 

haja vista as maneiras pelas quais os artistas pós-modernos reciclam imagens 

e citações de obras de arte e estilos anteriores. (2005, p. 178). 

     

Tanto Barbosa (2009) quanto Efland (2005) consideram que a Arte é uma construção 

histórica, social e cultural que deve ser estuda a partir do contexto das tensões entre o 

modernismo e pós-modernismo, possibilitando a produção de sentidos. E para tanto não é 

preciso romper com o passado, muito pelo contrário, a visão pós-moderna de Arte/Educação 

olha para o passado, cita-o, apropria-se e o reinventa. Postura que podemos interpretar como 

sendo uma das características promovidas pela virada arteducativa por ser um princípio 

presente na AT. 

O olhar para as memorias, neste trabalho, possibilitou trazer para a cena histórica da 

Arte/Educação brasileira (refiro-me ao segundo tópico) o momento de encontro entre Ana 

Mae Barbosa, Paulo Freire e Noemia Varela. Fato histórico belamente confirmado por 

Madalena Freire em seu livro Educador (2008).  

Uma outra importante característica da virada arteducativa se expressa pela crítica 

pós-colonial, isto é, a AT colocou sob suspeita a matriz liberal/ocidental de cultura que 
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estabelece como modelo dominante de cultura e Arte a visão identificada aos códigos do 

poder: masculino, branco, europeu e/ou norte-americano, apagando as vozes e os saberes das 

culturas não hegemônicas. 

Outro acréscimo que ocorreu com a virada arteducativa refere-se à articulação entre 

epistemologia com ontologia, ou seja, Arte/Educação era pensada como epistemologia da 

Arte por ser a investigação dos modos de ensinar e aprender Arte, mas a partir da virada 

linguística (GHIRALDELLI, 2011) e da virada cultural (BURKE, 2008) passou a ser 

epistemologia situada (histórica e socialmente) por considerar os sujeitos culturais diversos 

com seus saberes (suas visões de mundo) no processo de aprendizagem em Arte. Colocando 

em xeque a ideia de homogeneidade dos grupos humanos e compreendendo a escola 

(utopicamente?) como um grande palco de negociações entre diferentes culturas, portanto, um 

lugar de heterogeneidade. 

Assim, a AT foi desde suas primeiras interpretações materializadas em práxis 

arteducativas, primeiro nos museus e depois atingindo a escola e hoje tendo um papel 

importante na Arte/Educação brasileira porque vem sendo apropriada por arte/educadores de 

outras linguagens artísticas. É, portanto, uma teoria que ao enfatizar a Arte como 

conhecimento vem provocando e possibilitando transformações significativas, especialmente 

no ensino das Artes e Cultura Visuais. Teoria necessária porque vivemos em um mundo 

povoado de imagens, nos afetando a todo momento com suas seduções, seus encantamentos 

mas também com suas ideologias de dominação e submissão aos poderes controladores da 

vida. 

Cada um dos cadernos de bordo é uma maneira que encontramos para dizer do quanto 

é aberta a AT, pois Fátima Soares, Misael Santana e Vi Marques por meio de seus discursos 

nos dizem que é possível o ensino e a aprendizagem das Artes e Culturas Visuais na escola 

que temos. Seus trabalhos são poéticos e políticos, pois trazem as marcas das 

pequenas/grandes lutas cotidianas travadas no palco da escola. Penso que de alguma maneira 

os três arte/educadores foram em suas histórias de vida pessoal e profissional nutridos pelo 

saber socrático, ‘Só sei que nada sei’, encadeado a curiosidade desejante de Ser e Ser Mais 

(saber freireano) arte/educador em um mundo que quer a conformação do gesto de arteducar 

para encher museus e propagar por meio da imagem a servidão homogeneizante dos que 

perderam a chance de aprender a pensar divergente. Este não pode ser um ponto final, mas 

uma abertura e por isso a questão: Será possível?   
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