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PENSANDO COM IMAGENS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO

Maria Carolina Duprat Ruggeri  

Fundação Armando Alvares Penteado

Faculdade de Artes Plásticas

Curso de Artes Visuais

RESUMO

 Inspirada pelas orientações de Ana Angélica Albano e Lygia Eluf, 

orientadoras do mestrado e do doutorado respectivamente, pelo Atlas 

Mnemosyne de Aby Warburg, pelos pensamentos de Georges Didi-Huberman 

elaborei uma avaliação com o primeiro semestre do curso de Artes Visuais da 

Faculdade de Artes Plásticas da FAAP - SP, que tem como ponto de partida a 

imagem.

 A singularidade do primeiro semestre me leva a pensar em vários 

aspectos destes alunos que ingressam no mundo da arte. Em primeiro lugar a 

escolha, seja ela frágil ou determinada, já é uma escolha singular, alguns já estão 

inseridos na campo da arte, enquanto outros são apresentados às linguagens 

artísticas, à teoria e à história neste momento. A diversidade é uma marca destes 

alunos. Quem são eles? Essa é a primeira pergunta que me faço. 

 E nada melhor do que a relação em sala de aula e a avaliação para me 

aproximar do universo destes alunos. A disciplina que dou para eles é História da 

Arte I, numa perspectiva panorâmica e não cronológica. 

 Considerando a história da arte que se constrói a partir da produção 

artística, das imagens criadas pelos artistas, que permanecem no tempo e que 

nos permite visitar todos os tempos. Com elas e a partir delas, trabalhamos as 

vidas dos artistas, o contexto social, econômico, político, o desenvolvimento 

tecnológico, provocando analogias, correspondências e paradoxos. A estética 

perpassa essa visão histórica transformando-se através dos tempos. Os conteúdos 

são regidos por temas que estabelecem diálogos circulares, e não lineares no 

tempo e no espaço. 

 A avaliação se dá ao longo do semestre, a intenção é que ela seja 

processual. Após mostrar possíveis diálogos estéticos e históricos e apresentar 

labacm
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nossa metodologia de pesquisa proponho que eles elejam uma imagem da 

história da arte que os tenha impactado, que tenha provocado uma verdadeira 

experiência estética, algo que suscite desdobramentos, seja no trabalho plástico, 

nos sentimentos ou nos pensamentos. Cada um deles apresenta a imagem eleita 

a todos da sala, procurando dizer o porquê dessa escolha. As conversas que 

nascem a partir dessa única obra eleita são enriquecedoras para o processo de 

pesquisa.

 O próximo passo é propor a criação de um painel visual, estabelecendo 

analogias e diálogos da obra eleita com outras obras, fatos, contextos de todos 

os tempos envolvendo também outras áreas do conhecimento, como literatura, 

fatos, descobertas científicas e outras mais, conforme o tema abordado.

 O retorno que recebo são painéis visuais que configuram verdadeiras 

constelações. Cada um dos alunos apresenta o seu painel e nos conta como 

essas imagens se conectam. Novamente as conversas são enriquecedoras e os 

alunos além de se revelarem em seu painéis, se revelam em suas falas e em suas 

contribuições. 

 O próximo passo é desenvolver uma pesquisa teórica para se aprofundar 

na escolha feita, para compreender melhor de onde vem essa imagem e como ela 

se manifesta no presente. Não raramente a pesquisa provoca novos rumos, novas 

relações que não tinham sido pensados anteriormente. 

 Vejo essa avaliação como uma possibilidade de inclusão na arte e na 

instituição que, por vezes, nos semestres iniciais pode parecer opressiva, não 

necessariamente pela conduta da escola, mas pela situação em si. Ingressar numa 

escola de arte e encarar essa profissão, depende muito da iniciativa do aluno 

uma vez que o trabalho artístico em si, exige autonomia. Penso que, no primeiro 

semestre, dar espaço para a perspectiva do aluno, para a imagem que ele traz 

consigo, ao invés de somente despencar inúmeras imagens, artistas, estilos, 

escolas e movimentos, pode fortalecer a escolha e a identificação para encarar a 

amplidão do campo da arte e as incríveis descobertas que ela proporciona.  

 Para aqueles que optam pela licenciatura acompanho novamente 

esses alunos nos últimos semestres,  e neste ano retomei a avaliação em parte, 

propondo agora um percurso visual que representasse o processo de formação 

em arte educação. O retorno foi surpreendente, as narrativas se remetiam-se ao 

momento de iniciação na arte e vários deles lembraram do trabalho proposto no 

primeiro semestre como um momento de encontro com a arte. Sentimos que 

completamos um ciclo.

Palavras chaves: 1. Avaliação 2. História da Arte 3. Imagem 4. Artes Visuais 
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Aristóteles

 A proposta de avaliação aqui apresentada tem 
como gênese a minha relação com a pesquisa em arte e tem 
como ponto de partida uma obra de arte.

 Inspirada pelas orientações de Ana Angélica Albano 
e Lygia Eluf, orientadoras do mestrado e do doutorado 
respectivamente, pelo Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, 
pelos pensamentos de Maurice Merleau-Ponty, Georges 
Didi-Huberman e outras referências artísticas e teóricas 
que me ajudaram a tecer esta trama. Esta avaliação foi 
elaborada para a disciplina de História da Arte I, com o 
primeiro semestre de curso de Artes Visuais da Faculdade 
de Artes Plásticas da FAAP - SP  - Brasil. 

 Ana Angélica Albano frequentemente parte de uma 
imagem para iniciar nossos trabalhos e nossas conversas, 
acreditando no poder que elas têm para sintetizar milhares 
de palavras, para captar o que é essencial dos pensamentos 
complexos que se desenvolvem no campo da arte. Não 
raramente suas mensagens se atém às imagens que colocam 
em circulação proliferando interpretações e ideias.

 Lygia Eluf, que antes de ser minha orientadora, 
foi minha professora de metodologia no doutorado, nos 
surpreendeu com uma proposta metodológica solicitando 
um painel visual para apresentarmos nosso projeto de 
pesquisa, ao invés de solicitar o texto formatado exigido 
no processo de seleção. Ao longo do semestre fomos 
conversando e nos estruturando e encerramos com 
uma exposição na Galeria do Instituto de Artes – GAIA 
– UNICAMP1 , onde e quando cada um de nós expôs uma 
imagem que sintetizasse todo o processo.

1  UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas – São 
Paulo - Brasil

Essa possibilidade metodológica, 
apresentada pela minha orientadora 
logo no início de nossa pesquisa, foi a 
base estrutural de todo o caminho: as 
imagens nos guiaram associando saberes 
e fazeres, fazendo analogias, criando 
contrapontos, tecendo um tecido de 
relações complexas (com-plexus). É na 
tessitura que tudo acontece, no atrito 
entre as linhas, nos cruzamentos, nos 
paralelos, nas aproximações, nada é 
isolado (RUGGERI, 2016, p. 19)

 
 A experiência foi tão significativa que na qualificação 
apresentei minha fala a partir de um mapa visual, que 
construí ao longo da pesquisa, com imagens do meu trabalho 
plástico, do processo de criação, das referências artísticas e 
teóricas. Foi dessa maneira que estruturei os capítulos que 
queria abordar, o caminho que iria seguir. Na qualificação 
sugeriram que alterasse a ordem dos capítulos, levar isso 
em conta foi fundamental para continuar com a pesquisa. 
Pelo fato de o texto ter sido estruturado dessa forma, num 
arranjo de peças, pude movimentar e provocar outros 
diálogos – que, a seu turno, movimentaram outras camadas 
que, até então,  estavam bem sedimentadas. O trabalho 
final tem 513 páginas entremeadas com 1095 imagens. A 
intenção é que o leitor possa fazer, também, uma leitura 
visual, considerando a narrativa que se pode construir a 
partir da reunião de imagens, a intenção é que elas possam 
falar por si. Na contracapa apresentei uma síntese visual do 
percurso da pesquisa (fig. 1).

 Em meio às pesquisas do doutorado descobri que 
Vincent van Gogh vivia rodeado pelas imagens que lhe 
interessavam. Ele tinha o hábito de colecionar reproduções 
das obras que estudava e gostava, e estas recobriam as 
paredes dos inúmeros quartos em que morou ao longo dos 

Fig. 1. Contracapa do meu doutorado – 2016 – Composição da autora
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últimos dez anos de sua vida. Imagens que se alteravam de 
acordo com os interesses do momento e que dialogavam 
com seus sentimentos e pensamentos que compartilhava 
com seu irmão Theo, através das cartas. As imagens 
preenchiam seu imaginário e estimulavam o seu processo 
de criação.

 O Atlas Mnemosyne (1924-1929), do historiador 
da arte Aby Warburg2 , é outra referência para a construção 
metodológica desta avaliação. O Atlas Mnemosyne (fig. 2) é 
uma investigação arqueológica da história, uma “história da 
arte sem palavras”, um atlas de imagens composto por 79 
painéis sobre um fundo negro com aproximadamente 900 
imagens selecionadas a partir de um arquivo de milhares de 
fotografias.

 O principal objeto de seu estudo é o Renascimento 
Florentino no século XV e XVI, e a forma como ele abordou, 
acabou por provocar uma revisão historiográfica que tem 
a obra de arte como ponto central, que se relaciona com 
outras obras, outros contextos históricos, outros lugares 
geográficos, aos fatos e às vidas dos artistas, estabelecendo 
relações inéditas, desconstruindo fronteiras entre as 
disciplinas que envolvem o estudo da história da arte e 
provocando deslocamentos através dos tempos.

 Não cabe aqui me estender sobre a complexidade 
de seus estudos, mas é importante ressaltar que, para ele, 
existe um “‘após-viver’ (Nachleben) das imagens, ‘essa 
capacidade que as formas têm de nunca morrer totalmente 
e de ressurgir lá, quando menos se espera’ (DIDI-HUBERMAN 
apud SAMAIN, 2012, p. 53).” “Nachleben são ressurgências 
da antiguidade nas fases ulteriores das culturas (KLAUS 
BERGER apud SAMAIN, 2012, p. 53).” Formas que ressurgem 
através dos tempos e removem camadas sedimentadas 
na história da humanidade, uma verdadeira arqueologia 
do saber. Outro conceito importante é Pathosformeln,  
“fórmula do patético”, da paixão, da emoção impregnada 
nas imagens. Segundo Didi-Huberman, a história da arte 
pode ser lida “como uma imensa história das emoções 
figuradas, dos gestos emotivos que Warburg denominava 
‘fórmulas patéticas’  (2016, p. 35).”

 As imagens são portadoras de uma ideia e de uma 
emoção, por essa razão nos comove e nos move.

2  Aby Warburg – (1866-1929) – historiador da arte 
alemão, estudou arqueologia, filosofia, psicologia e história 
das religiões e se tornou conhecido pela formação da bib-
lioteca Warburg, hoje Instituto Warburg e pela formação 
do Atlas Mnemosyne, painéis visuais que propõem uma 
nova leitura e interpretação da História da Arte. Dentre 
seus discípulos estão: Ernst Gombrich, Erwin Panofsky, 
Ernst Cassirer, Georges Didi-Huberman.

Fig. 2. Atlas Mnemosyne - Painel 79

Fonte: Instituto Warburg – disponível em:

https://warburg.sas.ac.uk/sites/default/files/images/
Panel%2079.jpg. Acesso em 18/03/2018

[...] uma emoção não seria uma e-moção, 
quer dizer uma moção, um movimento 
que consiste em nos pôr para fora (e-, ex) 
de nós mesmos? Mas se a emoção é um 
movimento, ela é portanto uma ação: algo 
como um gesto ao mesmo temo exterior 
e interior, pois quando a emoção nos 
atravessa, nossa alma se move, treme, 
se agita, e nosso corpo faz uma séria de 
coisas que nem sequer imaginamos (DIDI-
HUBERMAN, 2016, p. 26).

 Segundo Fernando Pessoa: “O artista não exprime 
as suas emoções. O seu mister não é esse. Exprime das 
suas emoções, aquelas que são comuns aos outros homens 
(1986, p. 225).” Essa colocação corresponde ao primeiro 
princípio da arte, que é a generalidade. O segundo princípio 
é o da universalidade, que implica na possibilidade de o 
artista comunicar-se com aqueles que estão além de sua 
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homens, mas também o que é de todos os tempos (PESSOA, 
1986, p. 226).” 

 A arte universal é atemporal. Vai muito além de 
seu tempo, por tratar de questões que são essenciais ao 
homem. Arte não é uma interpretação dos sentimentos 
individuais, e sim, uma interpretação individual dos 
sentimentos humanos. 

[...] a imagem é uma ‘forma que pensa’, 
na medida em que as ideias por ela 
veiculadas e que ela faz nascer dentro de 
nós – quando as olhamos – são ideias que 
somente se tornaram possíveis porque 
ela, a imagem, participa de histórias e de 
memórias que a precedem, das quais se 
alimenta antes de renascer um dia, de 
reaparecer agora no meu hic et nunc e, 
provavelmente num tempo futuro, ao (re)
formular-se ainda em outras singulares 
direções e formas (SAMAIN, 2012, p. 33).

 Assim como Warburg e os estudiosos que 
compartilham de suas ideias, entendo que a história da 
arte é elaborada a partir da produção artística, das imagens 
criadas pelos artistas, que são as protagonistas desta 
história. Imagens que permanecem no tempo e que nos 
permite visitar todos os tempos. A avaliação que estou 
desenvolvendo tem a seleção da imagem como ponto 
central. É a partir de uma escolha pessoal e singular que 
tenha mobilizado emoções e ideias que se vai na direção da 
história da arte. 

 Com as imagens e a partir delas, trabalhamos as 
vidas dos artistas, o contexto social, econômico, político, 
o desenvolvimento das técnicas e das tecnologias. Essas 
imagens provocam relações, analogias, correspondências e 
paradoxos, fazendo com que o estudo dialogue com várias 
áreas do conhecimento, desenhando movimentos circulares 
e não lineares no tempo e no espaço.

 A singularidade do primeiro semestre da graduação 
de artes visuais, me leva a pensar em vários aspectos destes 
alunos que ingressam no mundo da arte. Em primeiro lugar 
a escolha pela profissão, seja ela frágil ou determinada, já 

é uma escolha singular, alguns já estão inseridos na arte, 
frequentando exposições, com um conhecimento teórico 
e desenvolvendo seus próprios trabalhos plásticos em 
diferentes graus, outros são apresentados às linguagens 
artísticas, à teoria e à história neste momento. A diversidade 
é uma marca destes alunos. Quem são eles? Essa é a 
primeira pergunta que me faço.

 E nada melhor do que a relação em sala de aula e 
a avaliação para me aproximar do universo destes alunos. 
Como já foi dito, a disciplina que dou para eles é História 
da Arte numa perspectiva panorâmica e não cronológica, 
atravessados pelo olhar estético.

 Pensando no movimento da história como uma 
espiral ascendente, e não como uma linha evolutiva, 
podemos conectar e transitar por momentos distintos 
e distantes sem nos perder no tempo. O conteúdo da 
disciplina se estrutura através de eixos temáticos, como as 
diversas concepções de arte, a transformação da função do 
artista na sociedade, o significado da linguagem visual, a 
mudança dos meios expressivos provocados pelas mudanças 
técnicas e tecnológicas, a representação do tempo e do 
espaço, os gêneros artísticos, o clássico e o anticlássico, o 
movimento cíclico apolíneo e dionisíaco e as permanências 
e recorrências de iconografias através dos tempos. Movidos 
por esses temas percorremos essa espiral explorando 
diversas perspectivas, diversas concepções estéticas e 
interpretações da história, devidamente fundamentadas.

 A avaliação segue o mesmo ritmo/movimento. 
Ela se dá ao longo do semestre e a intenção é que ela seja 
processual. Após mostrar possíveis diálogos estéticos e 
históricos e apresentar nossa metodologia de pesquisa 
proponho que eles elejam uma imagem da história da 
arte que os tenha impactado, que tenha provocado 
uma verdadeira experiência estética, algo que os tenha 
inquietado e suscitado desdobramentos, seja no trabalho 
plástico, nos sentimentos ou nos pensamentos. 

 Depois que passamos verdadeiramente por uma 
experiência estética somos transformados e não mais 
voltamos ao ponto em que estávamos.

 Marilena Chaui interpretando Merleau-Ponty nos 
fala:

A experiência é o que em nós se vê quando 
vemos, o que em nós se fala quando 
falamos, o que em nós se pensa quando 
pensamos (CHAUI, 1994, p. 474).

O que é a experiência da visão? É o ato de 
ver, é o advento simultâneo do vidente e 
do visível como reversíveis e entrecruzados 
graças ao invisível que misteriosamente os 
sustenta (CHAUI, 1994, p. 476).

 O visível é sustentado pelo invisível. Ao escolher 
uma imagem da história da arte, entra-se em contato com 
o mistério que a sustenta no tempo e que se manifesta na 
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“É o geral que deve ser particularizado, o 
humano que deve pessoalizar, o exterior 
que se deve tornar interior. [...] Qualquer 
indivíduo é ao mesmo tempo indivíduo 
e humano: difere de todos os outros e 
parece-se com todos os outros (PESSOA, 
1986, p. 242).”

 Somos movidos por uma ideia e por uma emoção 
que temos em relação ao que nos toca, e assim vamos 
adquirindo uma visão perspectiva do mundo, e uma vez 
expressa em linguagem visual, gestual, sonora, verbal, irá  
dialogar com as ideias e emoções de outros homens com 
suas histórias e memórias singulares. 
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relação com o espectador. A experiência estética ocorre no 
espaço entre o vidente e o visível, entre o que toca e o que 
é tocado.

O enigma reside nisto: o meu corpo é ao 
mesmo tempo vidente e visível. Ele que 
olha todas as coisas, também pode olhar 
a si e reconhecer no que está vendo então 
o “outro lado” de seu poder vidente. Ele 
se vê vidente, toca-se tateante, é visível e 
sensível por si mesmo (MERLEAU-PONTY, 
2004, p.17).

 Com a simples seleção de uma imagem já posso 
me aproximar mais dos alunos, assim como eles podem se 
aproximar mais de si mesmos, e podem, também, conhecer, 
um pouco mais, seus colegas de graduação, com quem 
irão conviver por quatro anos, na medida em que eles 
compartilham essas escolhas.

 Nossa percepção está em jogo quando 
selecionamos as imagens que nos interessam na história 
da arte, tanto para desenvolvermos uma pesquisa teórica, 
como para se tornarem referências que alimentam o nosso 
processo de criação. Para Henri Bergson: “[...] Não há 
percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos 
dados imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos 
milhares de detalhes de nossa experiência passada (1999, 
p.30).”

 Perceber, compreender e interpretar são 
movimentos sucessivos que vão dando forma à nossa 
maneira singular de ler e significar o mundo. Ao revelar o 
que e como percebemos, apresentamos uma maneira de 
ser, uma visão de mundo. 

 A intuição para esta avaliação nasceu da intenção 
de querer saber o interesse dos alunos, qual é o ponto de 
vista deles na relação com a arte, com a estética e com a 
história da arte. 

 Para Leonardo Boff: “Todo ponto de vista é a vista 
de um ponto.” É nessa relação com a visão que se estabelece 
a nossa perspectiva –  sobre a nossa conexão com o mundo, 
nos constituindo, nos singularizando e nos identificando. 
Um ponto de vista que se amplia no horizonte da História 
da Arte.

Ler significa reler e compreender, 
interpretar. Cada um lê com os olhos 
que tem. E interpreta a partir de onde 
os pés pisam. Todo ponto de vista é a 
vista de um ponto. Para entender como 
alguém lê, é necessário saber como são 
seus olhos e qual é sua visão de mundo. 
Isso faz da leitura sempre uma releitura. 
A cabeça pensa a partir de onde os pés 
pisam. Para compreender, é essencial 
conhecer o lugar social de quem olha. 
Vale dizer: como alguém vive, com quem 
convive, que experiências tem, em que 
trabalha, que desejos alimenta, como 

assume os dramas da vida e da morte e 
que esperanças o animam. 

Isso faz da compreensão sempre uma 
interpretação. Sendo assim, fica evidente 
que cada leitor é co-autor. Porque cada 
um lê e relê com os olhos que tem. Porque 
compreende e interpreta a partir do 
mundo em que habita (BOFF, 1998, p.9).

 Cada um deles apresenta a imagem eleita para 
todos da sala, procurando dizer o porquê dessa escolha. As 
conversas que nascem a partir dessa única obra eleita são 
enriquecedoras na medida em que os alunos contribuem 
com seus repertórios, ampliando as relações analógicas e 
dialógicas que a imagem eleita pode provocar, esboçando 
neste momento as diversas possibilidades de caminhos da 
pesquisa que eles irão desenvolver ao longo do semestre.

 O próximo passo é propor a criação de um painel 
visual estabelecendo diálogos da obra eleita com outras 
obras, com fatos devidamente contextualizados, podendo 
envolver também outras áreas do conhecimento, como 
literatura, reportagens, descobertas científicas e outras 
mais, conforme o tema abordado. Em sua maioria, eles se 
atém neste primeiro momento ao diálogo entre as obras. 

 O retorno que recebo são percursos visuais que 
configuram verdadeiras constelações que se desenham a 
partir da imagem eleita, a partir de um “motivo central”. 

 “Merleau-Ponty diz que toda obra tem um 
“motivo central”, que é o elemento gerador da filosofia, 
que impulsiona o filósofo em sua busca. E cria uma imagem 
tão plástica, que torna possível transpor esta ideia para o 
universo da pesquisa em arte (RUGGERI, 2001, p. 86).” 

Como numa tapeçaria, como numa renda, 
num quadro ou numa fuga, onde o motivo 
puxa, separa, une, enlaça e cruza fios, 
traços ou sons, configura um desenho 
ou tema a cuja volta se distribuem os 
outros fios, traços ou sons e orienta o 
trabalho do artesão e do artista, assim 
também o motivo central de uma filosofia 
é constelação de palavras e ideias, uma 
configuração de sentido. O motivo é o 
que vai surgir e, ao mesmo tempo, o que 
guia esse surgimento. Donde seu segundo 
sentido: o motivo como origem. Não como 
uma causa passada, mas como inquietação 
que motiva a obra sustentando seu fazer-
se no presente (MERLEAU-PONTY apud 
CHAUI, 1999, p. 194).”

 Ao entrecruzar essas imagens criam-se verdadeiras 
“configurações de sentido” desenhadas e elaboradas por 
eles. Um percurso visual entremeado pelas percepções que 
ocorrem a partir delas e entre elas.

Não cabe dizer que o passado ilumina 
o presente ou que o presente ilumina 
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é aquilo no qual o pretérito encontra o 
agora num relâmpago para formar uma 
constelação. Em outros termos, a imagem 
é a dialética em suspensão. Pois, enquanto 
a relação do presente com o passado é 
puramente temporal, contínua, a relação 
do pretérito com o agora presente é 
dialética: não é algo que se desenrola, 
mas uma imagem fragmentada (DIDI-
HUBERMAN, 2010, p.114).

 A imagem nos coloca diante do tempo e tem sua 
maneira especial de aparecer, de se apresentar, que palavra 
alguma dará conta de substituir.

Algo da pintura permanece inacessível às 
palavras, incapazes de dizer o que só se 
oferece ao olhar. (SUSSEKIND, 2006, p.10).

 Cada um dos alunos apresenta o seu painel e 
nos conta como essas imagens se conectam. Levamos 
normalmente dois dias para que todos se apresentem com 
propriedade. Espalhamos esses painéis pela sala e vamos 
percorrendo um por um. Novamente as conversas são 
enriquecedoras e os alunos além de se revelarem com seus 
painéis, se revelam em suas falas e em suas contribuições 
para com os colegas. São verdadeiros micro cosmos que se 
configuram entre as infinitas possibilidades de diálogo que 
a História da Arte nos proporciona.

Um dos grandes prazeres dos historiadores 
das artes é descobrir as imagens 
renascendo dentro de outras imagens, 
tomando novos sentidos, ressuscitando 
o mesmo para se transformar em outro 
(COLI, 2012, p. 46).

 

Fig. 3. O azul – turma de 2015

Fig. 4. A água – A Ponte Japonesa – Claude Monet – turma de 2018

    Fig. 5.  A Proporção Áurea – turma 2015

Fig. 6. Marcas do Homem – turma 2016
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Fig. 7.  A Morte – turma 2016

Fig. 8. Reflexo – Turma 2016

Fig. 9. Um olhar crítico sobre a escola – turma 2017

Fig. 10. Cores – turma 2017

Fig.11. A Medusa – Turma de 2015
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Fig. 12. Os Retirantes – turma 2017

Fig. 13. Adriana Varejão – Processo de Criação – turma 2017

Fig. 14. Mulheres com véu – turma 2017

Fig. 15. A Serpente – turma 2017
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Fig. 16. O Amor Homossexual – turma 2017

Fig. 17. O Cubo – turma 2017

Fig. 18. Os Quatro Elementos – turma 2017

Fig. 19 – A Arte e a Arquitetura – turma 2017

Fig. 20 – O Céu – turma 2017
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Fig. 21. Vênus – turma 2017

Os temas que dão unidade à imagens tão distintas são os 
mais variados, como podem ver nas imagens a seguir  3(figs. 
4-21). “A imagem teria vida própria e um verdadeiro poder 
de ideação ao se associar a outras imagens (SAMAIN, 2012, 
p. 23).”

 Citando as palavras de Malebranche, Merleau-
Ponty para falar sobre percepção, nos diz que “o espírito 
sai pelos olhos para ir passear pelas coisas (apud Merleau-
Ponty, 2004, p. 20)”. Nesta avaliação entra em jogo a 
percepção do aluno, a dos colegas e a minha.

 Nestes dias, passeando pelos percursos visuais 
transitamos e viajamos pela história da arte através do 
tempo e do espaço levados pelos olhares singulares de cada 
aluno. Imagens que se associam umas às outras, que nos 
revelam tanto a visibilidade como a invisibilidade de seus 
olhares,  formando narrativas que provocam descobertas e 
reconhecimentos, trazendo inúmeras possibilidades do vir a 
ser desses alunos no caminho que eles têm pela frente, que 
é a formação em arte. 

 

 Imagens que emergem de outros tempos, 
portadoras do pathos que as conceberam, fazendo com que 
elas possam remover as camadas sedimentadas da história 
para ressurgir, renascer, sobreviver. Paul Valery referindo-se 
à função da história nos diz “[...] que entramos no futuro 
de marcha à ré (2007, p. 116).” Quando se estuda a história 
transitamos entre o passado e o presente, mas com a 
intenção de nos projetarmos no futuro. O olhar sobre o 
passado é sempre perspectivo, parte do aqui e do agora, do 
ponto em que estamos, do tempo presente. E quando essas 

3  Todas as fotos a seguir são da autora.

[...] O diálogo com a história da arte é 
um diálogo com a tradição, considerando 
tradição como “transmissão de força 
vital através do tempo4” . Uma força que 
mantém esse homem reinventando a 
arte conforme o mundo se transforma. 
“Toda obra de arte é, dessa maneira, 
um projeto que oriundo de um passado, 
leva consigo a esperança de um provável 
futuro (SAMAIN, 2012, p. 56).” A partir de 
novas perspectivas espaciais e temporais, 
surgem novas visões de mundo, que vão 
alterando a linguagem, os conceitos e 
os meios expressivos. O importante é 
rever a tradição sem perder a perspectiva 
contemporânea e as transformações 
da linguagem plástica, visual e virtual 
(RUGGERI, 2016, p. 20).

4 Ideia proferida por Evandro Carlos 
Jardim em suas aulas. Evandro Carlos 
Jardim – (São Paulo SP 1935). Gravador, 
desenhista, pintor. Professor de diversas 
escolas de arte como: Escola de Belas 
Artes, Fundação Armando Alvares Pen-
teado - FAAP e  Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo 
- ECA/USP, onde exerce atualmente, 
incluindo instituições culturais como SESC 
Pompeia, entre outras.

imagens são retomadas, suscitam novas leituras, novos 
sentidos e significados.

 O próximo passo é desenvolver uma pesquisa 
teórica para se aprofundar na escolha feita, para 
compreender melhor de onde vem essas imagens e como 
elas se manifestam no presente. Uma visita a biblioteca faz 
parte do percurso, além é claro do mundo que a internet 
disponibiliza. 

 Alguns painéis sofrem alterações depois de nossa 
conversa, algumas imagens podem ser eliminadas e outras 
acrescentadas com a intenção de definir melhor o rumo da 
pesquisa. Livros são indicados e as intenções objetivadas. 
Não raramente, quando estão imersos na pesquisa, surgem 
novos rumos e novas relações que não tinham sido pensados 
anteriormente. As descobertas e os encontros são umas das 
grandes qualidades da pesquisa. É necessário estar flexível, 
entregar-se ao pensamento das imagens e das referências 
teóricas para deixar que elas dialoguem entre si. Este é 
também, um exercício de escuta.

 Neste momento os alunos transpõe para a 
linguagem escrita o que foi elaborado pela linguagem visual 
e oral. 
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Nas reflexões recentes sobre a 
imagem, vem se desenvolvendo a 
ideia que ela alimenta uma relação 
privilegiada, entre o que mostra, o 
que dá a pensar e o que, sobretudo, 
se recusa a revelar: o seu próprio 
trabalho, o trabalho que ela realiza 
ao se associar, notadamente a outras 
imagens (visíveis/exteriores; mentais/
interiores) e a outras memórias. 
(SAMAIN, 2012, p. 22)
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 Neste jogo entre as linguagens manifesta-se a 
maneira de ser de cada um. Entendendo a linguagem na 
perspectiva de Merleau-Ponty, não como um meio, mas 
como um “modo de ser”: “Linguagem não é instrumento 
para traduzir significações silenciosas. Não é meio para 
chegar a alguma coisa, mas modo de ser (apud CHAUI, 
1994, p. 487).” A linguagem se revela na maneira de 
conectar as imagens, na elaboração do texto, na escolha 
dos referenciais teóricos, na conexão das palavras e no 
diálogo que se desenvolve a partir das referências que 
fundamentam a pesquisa. Por mais que outros já tenham 
estudado os temas levantados, o arranjo visual e teórico é 
de quem orquestra esses elementos. Essa é a possibilidade 
de originalidade da pesquisa após tantos teóricos já terem 
se debruçado sobre o tema. “A linguagem significa quando, 
em vez de copiar um pensamento, deixa-se desfazer e 
refazer por ele (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 73).” Assim como 
as imagens nos transformam, a experiência estética com a 
leitura também nos convoca a pensar, exercitando nossas 
ideias, ampliando nosso repertório, conquistando saberes, 
trazendo à consciência o que antes era uma intuição. 

 Aby Warburg organizava sua biblioteca de 
acordo com a “lei da boa vizinhança”, a ordem era dada 
conforme os teóricos se relacionavam motivados por um 
tema de pesquisa. Me identifiquei com essa ideia porque 
intuitivamente minha biblioteca sempre seguiu essa 
organização. Os livros se movem na medida em que eles 
conversam entre si. E é preciso deixá-los conversar sempre 
permeados pelo nosso pensamento. 

 O pensamento decorrente dessa troca, 
transformado em linguagem  nos constitui e institui nesse 
mundo algo que ganha visibilidade e que não existiria se 
não fosse expresso.

 A intenção da proposta de pesquisa é colocar os 
alunos em movimento para traçar um caminho que uma vez 
iniciado os convoca pensar mais e mais. Não raramente o 
caminho pode ser redesenhado, oferecendo novos rumos 
pelo próprio movimento da pesquisa.  

 Encerramos o semestre com o trabalho escrito 
que incluem as imagens selecionadas, agora em diálogo 
com o texto produzido. Há também uma orientação para 
a formatação desse trabalho, levando em conta as normas 
acadêmicas, que possibilitam ao leitor a transparência 
do caminho percorrido, dando o devido crédito às fontes 
consultadas e sempre atentos para que a voz do pesquisador 
sobressaia na conversa com as referências, conferindo ao 
trabalho a autoria da pesquisa.

 Vejo essa avaliação como uma possibilidade de 
inclusão na arte e na instituição que,  por vezes, nos semestres 
iniciais pode parecer opressiva, não necessariamente pela 
conduta da escola, mas pela situação em si. Ingressar numa 
escola de arte e encarar essa profissão, diferente de outras 
áreas do conhecimento, depende muito do aluno para se 

colocar com a sua intenção, com sua produção e com sua 
pesquisa.  

 Penso que no primeiro semestre é importante dar 
espaço para a perspectiva do aluno, para a imagem que 
ele traz consigo, ao invés de somente despencar inúmeras 
imagens da história da arte, a diversidade de artistas, de 
estilos, escolas e movimentos. Pelo fato da escolha ser 
pessoal, penso que eles podem se sentir mais motivados 
para desenvolver a pesquisa e mais confiantes para encarar 
a amplidão do campo da arte e as incríveis descobertas que 
ele proporciona.  

 Na matriz curricular do curso de Artes Visuais a 
partir do quarto semestre eles já caminham no sentido de 
elaborar um projeto pessoal, para delinear um caminho que 
envolve tanto a produção artística como o conhecimento 
teórico e histórico da arte. Uma matriz que não tem a 
intenção somente de formar artistas, mas que se abre para 
todas as possibilidades profissionais, como teóricos, críticos, 
curadores, museólogos e educadores. 

 Para aqueles que optam pela licenciatura, 
acompanho novamente esses alunos nos últimos três 
semestres. No ano passado, com a turma do oitavo 
semestre, pela primeira vez, experimentei uma nova 
avaliação, retomando a avaliação do primeiro semestre em 
parte. 

 A finalização de um processo de graduação é um 
ritual de passagem. Abre-se uma nova realidade que vai 
depender em grande parte da inciativa de cada um para 
desenhar o próprio caminho profissional. Não há mais a 
cobrança de um professor para realizarem seus trabalhos, 
não há prazos estipulados para a finalização destes e nem 
os espaços das oficinas que disponibilizam os meios e a 
estrutura para dar forma às suas ideias. A atuação no campo 
da arte, seja ela qual for, vai exigir a inciativa pessoal. Mas 
é também na faculdade que muitos deles encontram seus 
pares e, hoje em dia, é comum, eles se organizarem em 
ateliês coletivos que provocam e estimulam a produção 
autônoma. 

 Nesta etapa novamente propus um percurso visual, 
podendo trazer, inclusive, objetos que as representassem 
(eram todas mulheres nesta turma), mas neste momento 
o foco foi o processo de formação como artistas e arte 
educadoras, abordando a opção pelas artes visuais e 
posteriormente pela licenciatura que é feita no quinto 
semestre. 

 O retorno foi surpreendente. Na época, brincamos 
dizendo que parecia que tudo surgia de uma bolsa como 
a da Mary Poppins de onde saiam coisas fantásticas que 
cresciam na medida em que se revelavam, não somente 
pelo tamanho e volume das coisas, mas pela magia e pelo 
encanto das histórias. Trouxeram tambores, livros, diários, 
sapatos de sapateado, desenhos de infância, trabalhos 
plásticos mais significativos, relatórios de estágio e outras 
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remetiam-se, enfaticamente, ao momento de iniciação 
na arte, e curiosamente várias delas tiveram contato com 
outras linguagens artísticas como dança, teatro e música e 
acabaram optando pelas artes visuais. A arte, por ser uma 
linguagem natural tem essa possibilidade de nos atravessar 
em todas as suas manifestações em algum momento da 
vida de todos nós. De um jeito ou de outro todos dançamos, 
cantamos, representamos, pintamos e desenhamos, mesmo 
que por um breve tempo.  

 Outro aspecto que quero relevar dessa avaliação é 
que algumas lembraram do trabalho proposto no primeiro 
semestre como um momento de encontro com a arte, 
lembraram da imagem eleita e da pesquisa realizada. As 
conversas e as reflexões que surgiram na retomada deste 
percurso foram tão intensas que precisamos de três dias 
para dar a volta toda com uma sala de 9 alunas. Como dizia 
Saramago no documentário “Janela da Alma” (2001)5 : “para 
conheceres uma coisa, há que dares a volta, dar-lhes a volta 
toda.” 

 O resultado dessa avaliação foi como trazer 
à consciência processos intuitivos dando unidade a 
acontecimentos tão diversos, que, por vezes, pareciam 
desconectados, mas que, neste momento, se ligavam 
criando novos sentidos e formando uma nova constelação. 

 A sensação que tivemos, tanto eu como elas, foi 
a de termos  completado um ciclo. O Uroboru nos veio a 
mente, e pudemos concluir o processo de formação em 
artes visuais, mais fortalecidas. No meu caso, da perspectiva 
da educadora e no caso delas, na perspectiva de formandas 
em licenciatura em artes visuais, prestes a ingressar no 
campo profissional. 
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