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RESUMO

Tomando como centro o recém-iniciado processo de investigação a respeito das 

possibilidades da educação das artes visuais na construção  das subjetividades, 

o presente artigo pretende sublinhar a imprescindibilidade de uma metodologia 

que não se determina pela importação de lugares autorizados, mas, antes, se 

define eterna operação de desterritorialização em diálogo contínuo com as ur-

gências, próprias e imprevisíveis, da investigação a que se vincula.

Palavras-chave: Educação das artes visuais; subjetivação; emancipação; metodo-

logia; mapa

RESUMEN

Teniendo como centro un  recién-iniciado proceso de investigación sobre  las po-

sibilidades de la educación de las artes visuales en la construcción subjetividades, 

el presente artículo intenta destacar la necesidad  de una metodología  no  de-

terminada por la importación de puestos autorizados pero, ante todo,  definida 

como eterna operación de desterritorialización en diálogo contínuo con las ur-

gencias, propias y imprevisibles, de la investigación a la cual se  vincula.

Palabras-clave: Educación de las artes visuales; subjectivación; emancipación; 

metodología; mapa

ABSTRACT

Taking as central point a recently initiated research project  about the possibilities 

of visual arts education in the development of emancipated  subjectivities, the 

present article aims to emphasize the need of a non rigid methodology  defined  

as a continuous  operation of deterritorialization inconstant  dialogue with the 

unpredictable  aspects of the research  process. 

Keywords: Visual arts education; subjectivity; emancipation; methodology; map
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INTRODUÇÃO

[O] homem não é nem terá de ser ou de re-

alizar nenhuma essência, nenhuma vocação 

histórica ou espiritual, nenhum destino bioló-

gico. É a única razão pela qual algo como uma 

ética pode existir: pois é evidente que se o ho-

mem fosse ou tivesse de ser esta ou aquela 

substância, este ou aquele destino, não exis-

tiria nenhuma experiência ética possível – ha-

veria apenas deveres a realizar.

Isto não significa, todavia, que o homem não 

seja nem deva ser alguma coisa, que ele seja 

simplesmente entregue ao nada e possa, por-

tanto, decidir ser ou não ser à sua vontade, 

atribuir a si ou não atribuir este ou aquele 

destino (niilismo e decisionismo encontram-se 

neste ponto). Há de fato algo que o homem 

é e tem de ser, mas este algo não é uma es-

sência, não é propriamente uma coisa: é o 

simples fato da sua própria existência como 

possibilidade ou potência. 

(Agamben, 1990/1993, p. 38)

Nenhum pessimismo. Nenhum cansaço. Tão pouco, nenhu-

ma descrença me habita os dias. Só não tenho ilusões. Per-

manece o moderno projeto de produção dos sujeitos. Per-

manece a educação como mecanismo de formatação e de 

reprodução da sociedade. Permanece, enfim, uma educa-

ção artística que, apartada do que considero é uma neces-

sária clarificação das complexas construções históricas que 

vieram a tecer-lhe os mais naturalizados apriorismos, segue 

permissiva ante as grelhas de racionalidade que nos ante-

cipam e nos inscrevem modelos de existência. Mas repito: 

nenhum pessimismo, ou cansaço, ou descrença. Move-me a 

convicção profunda de que pode, um dia, a educação artísti-

ca configurar-se presença infinitamente mais ética.

Daqui se fazem os meus dias. Enquanto artista, enquanto 

educadora. Neste mesmo enredo, necessariamente neste 

mesmo enredo, reside o impulso para a investigação que 

inicio e onde procurarei compreender como pode a educa-

ção artística, no âmbito específico das artes visuais, promo-

ver nos estudantes, e com eles, capacidades de resistência e 

de ação para um exercício refletido da liberdade na relação 

que cada um, em pertença social, elabora consigo mesmo. 

A defesa é sempre a de uma prática implicada no desenvol-

vimento de sujeitos insatisfeitos, questionadores, insubor-

dinados e subversivos, que experimenta com eles a força 

esmagadora da engrenagem, que compreende com eles a 

sedução perversa dos discursos, que lhes clarifica,  que nos 

é possível a todos percorrer caminhos muito mais nossos 

do que porventura possamos imaginar, e que proporciona 

a cada um deles estratégias de produção de um sentido de 

ser por si mesmos.

Muito do que com relação a este estudo possa vir a emergir 

decorrerá essencialmente, creio, do posicionamento meto-

dológico com que me acerco da experiência da produção 

de conhecimento e, de forma muito particular, da da pro-
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dução de conhecimento em educação artística. Por isso me 

interessa tanto refletir, e retomar a cada passo a reflexão, 

sobre que modos me tomam a afeição. Abro aqui, ao leitor, 

fragmentos costurados de páginas soltas que tenho vindo a 

escrever.

1. TENTADOS PELA LEGITIMAÇÃO, ACABAMOS PRON-

TOS A ACEITAR, CANDIDAMENTE, APENAS DECALCAR

Aprender por meio da investigação passou a 

ser parte de um dispositivo de governamen-

talidade.

(Haghighian, 2011, p. 36)

Retorno às primeiras destas linhas e depressa a memória 

me devolve a angústia pesada das recomendadas leituras 

do método. Tudo ali me parecia insuportavelmente imper-

meável, na delimitação tão rigorosamente fixa e tão abso-

lutamente intransponível de territórios de normas e de de-

finições, de técnicas e de instrumentos. Insuportavelmente 

excludente, incapaz de construir sem definir e excluir e re-

primir um Outro, exterior, estranho, selvagem, falso. Insu-

portavelmente totalizador, assim tomado por uma vonta-

de de verdade que, tácita ou manifestamente, trespassa e 

continuamente ficciona a possibilidade de que, em algum 

momento, por cumprimento do acordado conjunto de pre-

ceitos, o investigador decifra, dominando, a completude do 

fenómeno.

E, então, assim impermeável, assim excludente e totalizador, 

tudo ali me parecia perversamente decalcável. Na expetati-

va de uma pertença à engrenagem instituída, todo o espaço 

de abertura a um fora das linhas que delimitam, de relação 

com modos outros que obrigam a ir além das suas próprias, 

internas, determinações, ou de impossibilidade de conheci-

mento completo, pode facilmente ser percebido como uma 

perturbação indesejável e nociva. “É o que sucede ao viver 

numa sociedade do conhecimento que em realidade é uma 

economia do saber” (Haghighian, 2011, p. 33). Adaptamo-

-nos ao molde da investigação, aceitamos as suas condições 

porque, ao menos em parte, desejamos participar no capi-

tal que com ela se produz. Tentados pela legitimação, aca-

bamos prontos a aceitar, candidamente, apenas decalcar. 

Só repetir, no dentro das possibilidades que autorizam um 

percurso já conhecido, já ensaiado e instituído. Competen-

temente, só reproduzir, no cumprimento ensimesmado de 

um regime de ação codificado que nos acena a recompensa 

enganosa, enganadora, da aceitação.

Convenção por todo o lado. Convenção e cumprimento. 

Não confiamos senão na convenção e no cumprimento. Tão 

poderosos que não vemos senão o que eles obrigam a ver. 

Vemos convencionada e cumpridoramente. Tanto que se 

revela difícil podermos ver o desejo que um dia nos devo-

rou e nos fez necessária aquela investigação. E seguimos, 

desamarrados das ideias de que falamos e as ideias de que 

falamos desamarradas de nós. Seguimos, aceitando a auto-

mutilação do desterro.

2. PRECISAVA DE INVENTAR-ME PARA ALÉM DO ARTIFI-

CIALISMO DESTE SISTEMA ORQUESTRADO

Poderá haver, questionava-me, um outro 

modo, em que o conhecimento possa ser li-

vre, sem ter que cumprir tais generalizados 

maneirismos, sem se tornar um tropo estético 

nas mãos de curadores ávidos da última vi-

ragem?

(Rogoff, 2010, p. 1)

Precisava de inventar-me para além do artificialismo deste 

sistema orquestrado. Encontrar modo de respirar livremente.

Pouco que ver, no entanto, com quiméricos ideais de liber-

tação, não se encontrasse a possibilidade de pensar, ela 

própria, condicionada por determinada grelha de raciona-

lidade. Pouco que ver com qualquer vanguardista afeição 

pela invenção enquanto oposição e rutura porque, reconhe-

ce, toda a liberdade pode apenas ser construída no espaço 

saturado do já pensado, do já enunciado. Ou de narrativas 

de interdisciplinaridade que, exatamente no elogio ao mo-

vimento e à partilha entre disciplinas, prolonga a lógica que 

separa e a lógica que isola. Deslocando-me, ainda, da defesa 

de uma diluição de fronteiras com o intento de alcançar a 

apelativa heterogeneidade que assegura escolha de entre a 

variedade mas que tão só reafirma a segregação pela cria-

ção infinita de herdeiras sub-categorias.
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Sobre tudo, importa a implicação. Importa a possibilidade 

de uma prática que, profundamente questionando fabrica-

dos limites carregados como são de juízos de inferioridade 

e de superioridade voltados para a marcação rígida de do-

mínios disciplinares e metodológicos, tão só se deixe habi-

tar pelos impulsos, irremediavelmente singulares e nunca 

antecipáveis, do exercício de investigação que tento com os 

alunos a respeito do campo de ação que pode a educação 

das artes visuais libertar para que, em compreensão crítica 

das complexas relações de poder que promovem a fabrica-

ção de determinados tipos de sujeito, cada um, assim lhe 

toque a insatisfação, possa avançar, qual “espetador eman-

cipado” (Rancière, 2008/2010, p. 5), para uma construção 

por si mesmo do seu sentido de ser no mundo.

3. ACOMPANHAR O PULSAR DA AÇÃO

Fazer o mapa e não o decalque. A orquídea 

não reproduz o decalque da vespa, faz mapa 

com a vespa no interior de um rizoma. Se o 

mapa se opõe ao decalque é porque está 

completamente voltado para uma experimen-

tação direta sobre o real. O mapa não repro-

duz um inconsciente fechado sobre si mesmo, 

constrói-o.

(Deleuze e Guattari, 1980/2007, p. 32)

Quando, na introdução do segundo tomo de Capitalismo e 

Esquizofrenia, Mil Planaltos, exploram por oposição ao prin-

cípio do decalque o princípio do mapa, Deleuze e Guattari 

(1980/2007) apontam para o modo segundo o qual aqui 

imagino a possibilidade de produção de um conhecimento.

Não como reprodução de zonas codificadas, ensaio repetido 

de espaços pré-configurados ou imitação de coisa já lá, mas, 

de modo distinto, como performatividade que, estranha a 

qualquer modelo estrutural, possibilidade de genealogia ou 

unidade que sirva de prumo, “[é] aberto, conectável em to-

das as suas dimensões, desmontável, invertível, suscetível 

de receber modificações constantemente” (Deleuze e Guat-

tari, 1980/2007, p. 32). Como mapa. Fazer mapa. O mapa 

como método.

Então, do que se fala é de um acontecimento pautado pela 

indefinição, com entradas e saídas múltiplas, todo ligação, 

que não é passível de deixar-se cristalizar num tempo, num 

espaço, numa fórmula classificadora, porquanto se produz, 

se vai produzindo, pela relação sempre insuspeitada que 

estabelece com os ânimos do contexto que o marcam e 

em que se atualiza. Uma ação que, profundamente trans-

formando as arraigadas noções de linearidade e de previ-

sibilidade, não antecipa a configuração final, mas, exposta 

e aberta aos inusitados encontros, nem sempre suaves, se 

experimenta instável e em permanente estado de devir. Em 

existência sempre emergente de movimentos, fluxos, de-

composições e recomposições em articulação com os efé-

meros e imprevisíveis esquemas envolventes. Provisória, 

mutável. Sistematicamente por vir, ou, em eterno vir a ser.

Dissolvem-se, assim dentro e disponível, implicadamente, 

todos os argumentos de poder. Indiferenciam-se os dualis-

mos. Quebra-se, nesta relacional pluralidade em constante 

reconfiguração, qualquer narrativa de exceção ou de favori-

tismo. Aqui, nenhuma das partes é privilegiada sobre outra, 

porque todas ocorrem e dialogam no mesmo tempo e no 

mesmo espaço, e o que há não é outra coisa que um infinito 

sistema de relações acentrado, não hierárquico, unicamen-

te definido por uma circulação de estados continuamente 

gerada. Mapear torna-se, tão só, responder aos afetos a 

cada instante produzidos no plano de consistência investi-

gado. Acompanhar o pulsar da ação.

Pois, porque insistir na separação entre a teoria e a prática? 

Por que razão enfatizar as fronteiras que isolam o que ha-

bitualmente supomos é o discurso sobre o mundo e o que 

tomamos pelo mundo em si próprio, ignorando o irremedi-

ável caráter performativo de um sobre o outro e deste so-

bre aqueloutro? E acaso não se constroem mutuamente, no 

momento em que nos desafiam a desocultar colonizadoras 

dinâmicas de fabricação dos sujeitos, de sentir a importância 

de a este respeito desnaturalizarmos as nossas convicções 

menos questionadas e de compreender que nunca por nun-

ca nos cumprirá reproduzir qualquer pressuposta presença 

que não a da nossa singularidade, determinada na totalida-

de das suas possibilidades? Não se enlaçam, inevitavelmen-

te, como uma e a mesma coisa, em cada possibilidade que 

nos abrem para elaborarmos as nossas subjetividades além 

do que determinam as hegemónicas grelhas identitárias do 
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presente? Acaso não se tornam, nesta interdependência de 

ser uma coisa e outra, simultaneamente sujeito e objeto um 

do outro, requalificando-se recíproca e indefinidamente?

Ou, porque fechar-nos na aceitação acrítica da tradicional 

formação que dicotomiza a escrita e a imagem, e exclusi-

vamente reconhece na primeira estatuto de discurso epis-

temológico? Tudo vai mal enquanto não formos capazes de 

quebrar este círculo vicioso da racionalização para, enfim, 

assumirmos, como Polanyi (1966), n’A Dimensão Tácita, que 

“podemos conhecer mais do que o que podemos dizer” (p. 

4). Não é um oximoro a ideia de conhecimento inefável! Vi-

remos, algum dia, a desmascarar que existem nesta carto-

grafia do conhecimento múltiplas maneiras de conhecer e 

que, neste sentido, não só no campo da ciência – assente 

no positivismo que observa, objetiviza, controla e fiabiliza, 

faz reprodutível, verificável, extrapolável, generalizável e 

aplicável –, mas também no do fazer artístico – que no seu 

modo atravessado de subjetividade, de paixão, de especu-

lação e exceção e intradutibilidade e impossibilidade, nos 

aproxima do que é indizível – pode acontecer a produção de 

conhecimento? Conseguiremos alguma vez indiferenciar as 

linguagens de uma e as linguagens de outra e afirmar, como 

Derrida (1967), que tudo é texto? Então, escrita e imagem 

não se ilustram – incomparáveis que são na sua epistemo-

logia –, não se suplementam nem se justificam mas, inde-

pendentemente tomadas na singularidade do discurso que 

fazem acontecer, associam-se, cruzam-se e coletivamente 

constroem significados com uma dimensão mais ampla do 

que a soma das partes, que separadamente não poderiam 

existir (Springgay, Irwin, e Kind, 2004). Não importará clari-

ficá-lo com os nossos alunos e, assim, tornar-lhes possível 

identificar e explorar a necessidade de conhecer e de co-

municar sobre o que aqui investigamos, ao mesmo tempo 

que se lhes promove uma infinita paisagem de possibilida-

des de combinação, recombinação e desconstrução, onde 

cada um, a partir das visitadas plasticidades, se incomoda, 

se recria e se reinventa?

Afasto-me de discursos de soberania, verticais e hierarqui-

zados, e sigo em mapa, aberta e em função dos encontros. 

“[S]em General” (Deleuze e Guattari, 1980/2007, p. 44). É 

tudo o que aqui me interessa. A atenção constante e a dis-

ponibilidade para as mudanças que essa atenção sugira. Se-

guir o devir. Não pressuponho e controlo nada do que possa 

passar-se para lá deste agora. Aceito o inesperado e os cho-

ques que se lhe aliem. Talvez o desconforto não possa ser 

evitado. Mas o que quero é aprender a viver com ele.

INCONCLUSÃO

Restaria saber quais são os procedimentos do 

cartógrafo. Ora, estes tampouco importam, 

pois ele sabe que deve inventá-los em função 

daquilo que pede o contexto em que se encon-

tra. Por isso ele não segue nenhuma espécie 

de protocolo normativizado.

(Rolnik, 1989, p. 68)

Entendo que sobretudo do compromisso com determina-

da aproximação metodológica, na textura própria que lhe 

chega do entrelaçamento de particulares entendimentos 

ontológicos e epistemológicos, vêm a emergir as possibili-

dades de uma investigação e, por essa razão, ao invés de 

acriticamente me recolher na repetição cega de instituídas 

narrativas metodológicas, me disponibilizo a permanecer 

num espaço de interrogação a respeito de que modos me-

lhor podem servir-me neste processo de produção de co-

nhecimento.

E, não imagino, concentrada em compreender como pode 

a educação artística, no âmbito específico das artes visuais, 

promover nos jovens a construção de uma subjetividade 

por si mesmos, outro movimento que não o de um posicio-

namento emancipado que nega qualquer privilegiado mo-

delo estrutural que lhe determine a ação, mas se faz mapa 

e, neste sentido, exclusiva, máxima e permanentemente se 

abre e se liga aos afetos em deslocamento durante a inves-

tigação.

Do que, por ora, fica, inevitavelmente apenas a incompletu-

de e a oportunidade, sempre, de retomá-lo, de repensá-lo e 

de reescrevê-lo. Como mapa, também.
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