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RESUMO: Partindo da metáfora do museu como um espaço privilegiado para o 
ensino/aprendizagem da Arte, o artigo levanta questões acerca da necessidade de se 
problematizar enquadramentos ou credenciais artísticas, construídos historicamente. A 
recusa por um pretenso universalismo tem como contraponto a defesa de pensar o 
aprendizado da arte como um permanente estado de invenção baseado em relações e 
experiências e em  construções curriculares a partir de diferentes culturas. Nesse caminho, 
são apresentadas interseções entre o projeto M2A2 de Glissant e alguns dos pensamentos 
herdados de Aby Warburg, atravessados pelas proposições políticas, éticas e estéticas de 
Hélio Oiticica e Paulo Freire, imbricando pessoas, histórias, memórias, o inacabamento e a 
expressão poética.   
 
Palavras-chave: aprendizagem da Arte - enquadramento - cultura - relações 

 
 
ABSTRACT: Using the metaphor of the museum as a privileged space for the 
teaching/learning of Art as a starting point, the article raises questions about the need to 
problematize frameworks or artistic credentials that are historically constructed. The refusal 
by an alleged universalism finds its counterpoint in the defense of  thinking the learning of art 
as a permanent state of invention based on relationships and experiences as well as in the 
planning of curriculums from different cultures. In this way, it will be presented intersections 
between Glissant's project M2A2 and some of the legacy of Aby Warburg's thoughts, 
crossed by political, ethical and aesthetic propositions of Hélio Oiticica and Paulo Freire, 
imbricated in people, stories, memories, incompleteness and poetic expression. 
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[A arte] é uma forma maravilhosa de se ausentar do mundo por 
algum tempo, uma das melhores formas de estar fora da realidade 
por algum tempo. Mas, também pode ser muito mais do que isso, 
pode ser uma das formas mais impressionantes de entrar no mundo, 
de entrar no mundo de uma forma plenamente humana e crítica. A 
experiência, direta ou indireta, com a Arte  é um caminho que nos 
ajuda a pensar mais intensa e crítica sobre muitas das questões 
prementes da realidade.¹ 

Artur Nestrovski 

 

Contextualizando 

Em um país como o Brasil, na maioria das cidades de médio porte, por exemplo, é 

raro encontrar um museu, quanto mais um museu ou mesmo uma galeria de arte. 

Sem qualquer 'credencial artística' essas cidades ficam como desqualificadas 

culturalmente. Aos professores de Arte cabe a árdua tarefa de falar de um mundo 
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distante, talvez dos sonhos, em que as pessoas vivem em cidades onde há pelo 

menos alguns museus que elas possam frequentar, possam ser, ou parecer, mais 

cultas. Mas, se algumas cidades são desprovidas de museus, há ainda as que 

simplesmente são rotuladas como as que 'não têm' artistas; têm,no máximo, uns 

'artesãos' ou pessoas 'criativas e com jeito para arte'. 

Se essas colocações podem parecer meio sem propósito, são questões concretas 

de vários professores que querem relacionar experiência e imaginação no trabalho 

de arte com seus alunos. Sem formação nesse campo, sentem-se sem norte. Não 

sabem como olhar os referenciais estéticos na sua comunidade, nas soluções 

cotidianas, e acabam assumindo um lugar de 'ignorância' outorgada por sua 

condição de viver em um mundo onde a arte não alcança. A possibilidade de se 

formarem como artistas chega a ser um disparate. Em contrapartida, a estética 

televisiva é adotada sem pudor, em nome de uma 'boniteza' validada, com uma 

profusão de personagens dos desenhos de animação da TV - Moranguinhos, 

Mônicas e Mickeys - que ganham intensidade e impacto em deslizes sutis que as 

cópias deixam transparecer.   

O desafio não está propriamente os museus, ou na falta deles, abordados aqui como 

um exemplo concreto, mas no "olhar do amante da arte para uma pintura 

emoldurada", que se configurou historicamente como uma "metáfora da postura do 

homem culto diante da cultura que ele descobria e queria compreender", como 

aponta Belting (2012, p.37). Segundo ele, essa suposta superioridade da arte 

perdurou enquanto se manteve o "modelo de uma história da arte com lógica 

interna, que se descrevia a partir do estilo de época e de suas transformações" 

(p.34). Uma concepção universalizante -  ocidental -,  baseada na autonomia da 

arte, como se esta estivesse imune às "outras histórias" e, isto, para Belting, "não 

funciona mais". Com a pressão de  "interesses regionais" e da inadequação do 

antigo enquadramento à dinâmica própria da arte o quadro mudou. "Quanto mais se 

desintegrava a unidade interna de uma história da arte autonomamente 

compreendida, tanto mais ela se dissolvia em todo o campo da cultura e da 

sociedade em que pudesse ser incluída" (BELTING, 2012, p.34). Um processo de 

relações complexas, para o qual o autor convoca uma teoria da imagem.  
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Com isso, mais do que nunca, se evidencia a aproximação da arte com a cultura. 

Mas, pensar a ideia de imagem não exclui a ideia de arte. Exclui a continuidade de 

uma concepção de arte fundada exclusivamente como uma invenção ocidental. O 

rompimento com a hegemonia ocidental (Europa e Estados Unidos) exige uma 

reorientação no ensino/aprendizagem. Ou seja, não sucumbir à exclusividade da 

concepção ocidental de Arte. Esta fica como uma "herança cultural" significativa, 

mas ganha ainda mais "indisciplina" ao entrar em conexão com a teoria da imagem e 

abarcar produções artísticas que não se enquadram nos modelos instituídos. 

Não que a arte, mesmo concebida como imagem, seja a única capaz de fomentar 

desvios, ou espantos, como diz Paulo Freire. Mas, por sua inadequação a 

enquadramentos, é um espaço privilegiado para o exercício da invenção. A arte é 

uma experiência que escancara a incompletude  das escolas, e, indisciplinada,como 

a cultura definida por Arroyo (2011), estimula o seu imprescindível movimento em 

sua própria didática. . Uma didática que se traduz em "provocar nos aprendizes a 

exigência de fazer por si mesmos e ser fiéis às própria singularidade e originalidade" 

(PAREYSON, 1993, p.150).   

Escolhas & Invenções  

Essa potência da arte, que nos ajuda  a lidar com a imprevisibilidade na nossa 

relação com a vida, com o mundo, "não mais empírica nem sistemática, mas 

poética" (GLISSANT, 2006, p.107) corre o risco de esmaecer quando se tenta 

discipliná-la, emoldurá-la. E isso se relaciona com a construção de currículos. Ou 

seja,a adoção de um currículo como referência do que seria adequado e esperado 

de ser aprendido/ensinado deve prescindir de ser algo dado, pronto a ser aplicado. 

Isso implica numa formação de professoras e professores, como aponta Pimentel 

(1999), capazes de “desenvolver seu critério profissional, para pensar criticamente 

as relações entre o que está sendo prescrito para ensinar e o que se deve ensinar e 

tomar decisões sobre o quê ensinar” (p.49).Uma concepção que dialoga com a ideia 

de currículo de Paulo Freire, que envolve “a política, a teoria e a prática do que-fazer 

na educação, no espaço escolar, e nas ações que acontecem fora desse espaço, 

numa perspectiva crítico-transformadora” (SAUL, 2010, p.109). Em outras palavras, 
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em se pensando no Brasil, não é possível manter um enquadramento, uma 

concepção de arte universal, para mundos  tão diferentes. 

Mas esse diálogo não é fácil. Um exemplo são as premissas recorrentes de que este 

ou aquele artista precisa ser, impreterivelmente, inserido no currículo em nome de 

uma ‘cultura geral’,que Glissant (in DAMATO, 1995) chama de ‘imagens-faróis ou 

generalidades sumárias” (p.9). Mas, mais do que isso, não se pode deixar de 

relacionar com o que B. Santos (2011) chama de injustiças cognitivas, uma vez que 

as escolhas – mesmo as mais plausíveis – revelam, como diz Arroyo (2011), “os 

vínculos entre currículo, poder e acumulação” (p. 36).   

Deve-se questionar os conhecimentos tidos como necessários, 

inevitáveis, sagrados, confrontando-os com outras opções por outros 

mundos, mais justos e igualitários, mais humanos, menos 

segregadores dos coletivos que chegam às escolas públicas, 

sobretudo. Também é preciso repor nos currículos o embate político 

no campo do conhecimento assumido não como um campo fechado, 

mas aberto às disputas de saberes, de modos de pensar diferentes 

(idem, p. 38). 

Essa ideia de cultura geral e de que determinados conhecimentos seriam 

imprescindíveis para qualquer pessoa tem a ver com o que Glissant (2005) chama 

de pensamento continental, um pensamento uno, unificado, de sistema. Como 

contraponto, ele propõe o pensamento arquipélago, que pode ser conectado à ideia 

de comunidade/s, ambíguas e imprevisíveis, inclusive com referenciais estéticos 

bastante díspares. Ou seja, há que se cuidar da diversidade, considerando 

estruturas, a configuração das relações, alianças e ações compartilhadas, 

cooperativas. Nessa proposição, escola, família e entorno são vivas, plurais e 

demandam múltiplas percepções que não apaguem suas sutilezas e os inúmeros 

caminhos que podem apontar. 

Variantes  

Recusando compartimentar a arte em saberes - como nomes de obras, de artistas e 

movimentos -, ou ainda como comunicação, a educação como transmissão de 

conhecimentos e a comunidade como uma composição pré-fixada, a discussão 

ganha corpo com as arteobrapensamento de Hélio Oiticica. Mais do que tocar, como 
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aponta Guy Brett (OITICICA, 1997, p.223), Oiticica interliga todas essas áreas e 

questões, priorizando o papel do “espectador participante”, como fica claro em seus 

Parangolés², uma obra que supera a concepção de objeto para a de provocar “uma 

relação que torna o que era conhecido num novo conhecimento” e o no que “poder-

se-ia dizer desconhecido” como algo “que permanece aberto à imaginação” (p.86). 

Estabelecendo conexões, não há como dissociar o pensar/fazer, o professor/artista, 

a arte/comunidade. As molduras não se sustentam.  

Tecendo relações entre o pensamento de Oiticica e algumas ideias de Freire (1996) 

de educação como “intervenção no mundo” (p.109) e do educando como “arquiteto 

de sua própria prática cognoscitiva” (p.126), o Ensino de Arte estaria afinado com “o 

que Mário Pedrosa definiu profeticamente como ‘exercício experimental da 

liberdade’” (Oiticica, 1997), procurando 

a derrubada de todo condicionamento para a procura da liberdade 
individual através de proposições cada vez mais abertas, visando 
fazer com que cada um encontre em si mesmo, pela disponibilidade, 
pelo improviso, sua liberdade interior, a pista para o estado criador” 
(ibdem, p.127).  

Esse estado criador exige, de acordo com Freire (1996), curiosidade, o que pode ser 

estimulado por um professor que propõe desafios, que consegue levar “o aluno até a 

intimidade do movimento do seu pensamento” (p.86) e que provoca inquietações.   

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. Um ruído, 
por exemplo, pode provocar minha curiosidade. Observo o espaço 
onde parece que está se verificando. Aguço o ouvido. Procuro 
comparar com outro ruído cuja razão de ser já conheço. Investigo 
melhor o espaço. Admito hipóteses várias em torno da possível 
origem do ruído.  Elimino algumas até que chego a sua explicação. 
Satisfeita uma curiosidade, a capacidade de inquietar-me continua 
em pé (p.88).  

Os ruídos, tanto em Oiticica quanto em Freire, não cessam. Nesse lugar, ou nesses 

lugares, não mais definidos ou estanques, o que interessa é refinar os sentidos e 

buscar na experimentação uma proposição essencial para projetos de Ensino de 

Arte sintonizados com a construção de sujeitos críticos e autônomos. Assim, é 

possível juntar poesia e a concepção problematizadora da educação de Paulo Freire 
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(2006), na qual “toda autêntica educação se faz na investigação do pensar” (p.120). 

E isso a arte também tem de sobra, assim como uma incessante e necessária 

instabilidade e capacidade de estranhamento, que se relaciona com o que Freire 

coloca como fundamental para desencadear sentido:  

Essa disposição do ser humano de espantar-se diante das pessoas, 
do que elas fazem, dizem, parecem, diante dos fatos e fenômenos, 
da boniteza e feiúra, esta incontida necessidade de compreender 
para explicar, de buscar a razão dos fatos. [...] Sem a curiosidade 
que nos torna seres em permanente disponibilidade à indagação, 
seres da pergunta – bem feita ou mal fundada, não importa – não 
haveria a atividade gnosiológica, expressão concreta de nossa 
possibilidade de conhecer (p.76). 

Bem próximo disso, Glissant (2005) lembra que “a previsão dos sistemas de 

pensamento não foi nem muito eficaz nem muito positiva para o devir das 

humanidades” (p.106). A partir dessa constatação, ele aposta que “conhecer o 

imprevisível é sincronizar-se com o presente, com presente que vivemos, mas de 

uma outra maneira, não mais empírica nem sistemática, mas sim poética”. 

Costurando um pouco as ideias, o Ensino de Arte é, por essência, cooperativo, de 

relações e se configura no estar sendo. Alinhavar, pois, com poesia – o “exercício do 

imaginário” - é, segundo Glissant, “a única forma que temos de nos inserir na 

imprevisibilidade da relação mundial” (p.107). 

Possibilidades de Invenção 

Assumindo a possibilidades de pertencimentos e amparados pela ampliação do 

sentido de arte a partir da cultura -  e da sua invenção, proposta por Wagner (2010)-, 

é possível vislumbrar alternativas ao tomar esse 'imbróglio' para o 

ensino/aprendizagem de Arte. A "atitude de experimentação" proposta por Belting, 

que tem a ver com Dewey, Paulo Freire e Hélio Oiticica, ganha um corpus com 

apropriações de algumas concepções herdadas de Aby Warburg - como a de 

imagem como “Pathosformel” (fórmula de páthos) - , que por sua vez se aproxima da 

derivação aspirada por Glissant (2005) "rumo a uma visão do poético e do 

imaginário do mundo", do pensamento "arquipélago, [...] não sistemático, indutivo" 

(p. 54). 
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Pode-se pensar no ensino/aprendizagem de Arte como uma possibilidade de 

invenção, enfrentando as difíceis relações entre inteligibilidade e sensibilidade, e 

rompendo com as prerrogativas universalistas do ocidente.  Uma estratégia que 

parte de um dos princípios de Warburg (DIDI-HUBERMAN, 2013): o de revelar como 

as imagens conhecem e produzem pensamento. Conectar os conteúdos a serem 

trabalhados nas aulas com a Mnemosyne, a biblioteca construída pelo teórico da 

imagem e antropólogo Aby Warburg (1866-1929), pode ser uma estratégia 

instigante, um exercício complexo de comparações, partilhas e reciprocidades nesse 

universo plural e indefinível da arte, com espaço para a problematização da arte, nas 

mais diversas origens e concepções.  

Com uma organização dos livros sem qualquer ordem cronológica ou temática ou 

ainda indexação por autores, sua biblioteca, que em 1929 contava com 65 mil 

títulos, era constantemente (re)configurada. Suas montagens eram um constante 

exercício de estabelecer relações a partir de "todos os pontos em que havia 

fronteiras" (Didi-Huberman, 2013, p.35). Em outras palavras, os livros eram 

dispostos nas estantes e se movimentavam entre elas a partir do seu princípio da 

"lei da boa vizinhança".    

"Lugar de pensamento” (Denkraum), a biblioteca de Warburg, com 
sua grande arena elíptica, era um espaço de questionamentos, 
aquário tanto como labirinto operacional do conhecimento [...]. Era, 
também, um espaço “rizomático [...] no qual a história da arte 
enquanto disciplina acadêmica era submetida à prova de uma 
desorientação ordenada: lá onde existiam fronteiras entre disciplinas, 
a biblioteca procurava estabelecer vínculos (DIDI-HUBERMAN, 2002 
p.41 apud SAMAIN 2011, p.35). 

Ao estabelecer uma categorização fluida e abordar o espaço da biblioteca como 

uma presentificação das questões com as quais estava envolvido, Warburg 

"multiplicou as ligações entre os saberes" (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.36) Uma 

concepção que pode ser transportada como desafio conceitual para se construir 

uma abordagem para o ensino /aprendizagem da Arte considerando esta como um 

sistema de compreensão e de reprodução simbólica do mundo, vinculando-a com o 

seu contexto, ou seja, considerando as diferenças culturais e sociais.  
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Esses sucessivos deslocamentos cabem como estratégia vital para compreender 

culturas e propor relações entre diferentes sujeitos e, simultaneamente, múltiplos 

pontos de vista. A provocação contemporânea de Belting sobre o fim da história da 

arte, revelando seus fundamentos universais implodidos pelo movimento da própria 

arte, se aproxima das inquietações de Warburg em 1893: 

Até aqui, a insuficiência das categorias universais para pensar a 
evolução impediu a história da arte de pôr seus materiais à 
disposição da "psicologia histórica da expressão humana" [...], a 
qual, de resto, ainda está por ser escrita. Nossa jovem disciplina (...) 
tateia em meio a esquematismos da história política e teorias sobre o 
gênio, à procura de sua própria teoria da evolução [...] (apud DIDI-
HUBERMAN, 2013, p.34). 

E, usando as palavras de Didi-Huberman, "agora será preciso poder seguir Warburg 

em sua tentativa de "atravessar paredes", de "desenclausurar" a imagem e o tempo 

que ela carrega - ou que a carrega" (p.34).  Se, continuando com Didi-Huberman, 

aceitar o convite de Warburg consistiria na "tarefa acachapante, a não omitir nada", 

conduziria a um imobilismo estéril, é possível uma apropriação de relações dos 

saberes, que não se descolam das memórias e das sensações. Uma relação que, 

por sua vez, Glissant nomeia de poética da diversidade. 

Além da biblioteca, Mnemosyne foi também o nome dado por Warburg ao seu atlas, 

uma obra de 79 - ou 63 -  painéis de madeira (de 1,5 X 2 metros) revestidos com 

tecido preto, nos quais apresentava cerca de 900 imagens - ou alguns milhares -, a 

maioria fotografias em preto e branco. Entre elas -  apenas reproduções - havia 

obras de arte, como pinturas, esculturas, baixos relevos antigos, edifícios, gravuras, 

iluminuras, recortes de jornais, selos postais e moedas, dentre outros.  Apesar da 

enorme complexidade e análises profundas sobre os atlas e a obra de Warburg 

tecidas por Didi-Huberman (2013), o recorte de algumas das suas ideias entra como 

uma bifurcação para dialogar com as questões que atravessam este artigo. 

A instabilidade das montagens do atlas, fluidas como sua biblioteca,o colocava em 

um trabalho de constante reordenamento, como num estado de devir. Nada poderia 

ser absoluto, como sintetiza Didi-Huberman (2013): "Com todo o rigor, não podemos 

nos deter num "resultado", numa interpretação que é sempre modificável por direito, 

que espera a surpresa de uma nova distribuição" (p.389). Nessa violação à unidade, 



 
 

584 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Didi-Huberman percebe uma compreensão de que "o pensamento é uma questão de 

plasticidade, de mobilidade, de metamorfose". Não por acaso, Warburg sequer 

colava as fotografias no papelão.  

Como um "projeto aberto", as imagens do atlas, nas suas reconfigurações e fluidez, 

se apresentam como índice de referências em disponibilidade para possíveis 

desdobramentos. "O atlas Mnemosyne menos ilustra uma interpretação preexistente 

sobre a transmissão das imagens do que oferece uma matriz visual para multiplicar 

as possíveis ordens de interpretação" (p. 392). E, se é por princípio infinito, instiga 

novos recomeços, além de remeter à dor e à angústia de que falam Deleuze e 

Guattari (1992) de "um pensamento que escapa a si mesmo, ideias que fogem, que 

desaparecem apenas esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou precipitadas 

em outras, que também não dominamos" (p.259).  

Nessa perspectiva, é um pouco do que diz Samain (2011) ao atestar a 

impossibilidade de "procurar desvendar a prancha final do atlas, sem se sentir 

longamente interpelado pela densidade reflexiva contida nas imagens" (p.48). Entre 

seus espaços, suas dimensões e alocações, o painel revela que "Warburg assim, 

confere às imagens a tarefa de recolher, de animar, de ecoar e de fustigar, ora 

nossas memórias, ora nossas esperanças, ora nossos destinos" (ib). 

Enredando pelas de molduras voláteis de Warburg, envolver a comunidade a partir 

de professores e alunos, na criação de uma espécie de atlas ou mesmo um 

compêndio de imagens, em movimento permanente, pode ser um caminho de 

escuta e de problematização da ideia de arte.  O fundamento     

é incorporar os significados e indagações de suas vidas nos 
conhecimentos curriculares; que os saberes das disciplinas se voltem 
para essas vivências, captem suas indagações e busquem seus 
determinantes e explicitem seus significados; uma forma mais 
enriquecedora de ser docente-educadores, de ir construindo 
conhecimentos, aprendizagens, fazeres e autorias profissionais 
enriquecidas, alargadas (ARROYO, 2011, p.32). 

A colocação de Arroyo é fundamental, principalmente se relacionada às proposições 

de Hélio Oiticica, Paulo Freire e Édouard Glissant, com seus ‘atravessamentos’ 

essencialmente políticos, éticos e estéticos, imbricando pessoas, histórias, 
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memórias, experiências, o inacabamento, a expressão poética, a invenção e as 

diferenças culturais. Nesse contexto, vale lembrar que “não se trata de negar o 

direito à produção intelectual, cultural, ética, estética, mas de incorporar outras 

leituras de mundo, outros saberes de si mesmos” (ARROYO, 2011, p. 42). 

Essa análise traz um desafio e tanto para as Artes Visuais, evidentemente não 

desconsiderando os relativos aos outros campos de conhecimento. Um desafio em 

superar a sua ainda forte e persistente relação com uma história única³, com 

controvérsias que raramente escapam da sua linhagem ocidental. 

Voltando aos museus 

Sem a ambição ou mesmo o propósito de pensar em construir museus por esse 

Brasil afora, algumas ideias que Glissant levantou para um projeto que nomeou 

M2A2 (Museu Martinicano de Arte das Américas) também podem ser férteis para 

pensar um ensino/aprendizagem intercultural de Arte, para além das restrições da 

concepção ocidental, pretensamente universal.O M2A2, apresentado pelo filósofo e 

sociólogo Jacques Leenhartdt na palestra A ideia do Museu das Américas: um 

projeto de antropologia ativa de Eduard Glissant4,traz em sua sigla a sua intenção de 

potência, de partilha e do encontro, em que é possível se estabelecer 

entrelaçamentos de diferenças e reciprocidades, bastante próximas às bases de 

relações estabelecidas por Warburg em sua biblioteca e no seu atlas. 

Segundo Leenhardt (2011), a concepção de Glissant remete à singularização e à 

relação entre as obras e o público que, na experiência estética - em aproximação 

com Dewey -, transita entre emoções e conhecimentos, abandonando a bipolaridade 

de descobridor/descoberta.E, para manter-se vivo, estaria em constante 

rearticulação, uma vez que Glissant não concebia o diálogo entre arte, história, 

antropologia, sociologia com sujeitos e objetos definidos, mas sim como processos e 

intercâmbios incessantes.  

No projeto M2A2 de Glissant há outras interseções instigantes com alguns dos 

pensamentos herdados de Aby Warburg (HUBERMAN, 2013) em que a história da 

arte, também como memória cultural, se articula e se relaciona com diferentes 

formas de atritos, tensões, ou mesmo de amálgamas, advindos de distintas 
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concepções de mundo. Nas realizações de Warburg, como o atlas e a sua 

biblioteca, as possibilidades abertas de ligações cambiantes e de (re)configuração, 

na diluição ou na demarcação, das fronteiras entre disciplinas ou saberes, podem 

ser levadas a cabo como sugestivos caminhos para assumir uma sintonia - afinando 

e desafinando -  do ensino/aprendizagem de Arte com a cultura, com as culturas.  

O jogo das relações  

No delineamento dessas bases propositivas, merece destaque o convite a uma 

relação de experiências individuais ou coletivas que também se inscreve na obra de 

Oiticica, em sua defesa de uma arte com participações “cada vez mais abertas", 

incluindo "as que tendem a dar ao indivíduo a oportunidade de “criar” a sua obra” 

(OITICICA, 1997, p.115). Essas ideias de Oiticica, por sua vez, vão ao encontro de 

uma proposição de ensino/aprendizagem de Arte com a abertura que Arroyo (2011) 

reivindica para os currículos. Ou seja, com “espaço para a diversidade de culturas, 

saberes, racionalidades, concepções da sociedade, de identidades que explodem 

nas escolas públicas e vão chegando às escolas privadas" (ARROYO, 2011, p.42).  

Nesse percurso, a concepção de Arte que vem pontuando os currículos da maioria 

das escolas faz emergir um hiato. Uma fresta que se expande em escala 

proporcional à inacessibilidade concreta da Monalisa para a maioria dos brasileiros, 

estrategicamente sacralizada em seu altar no Museu do Louvre, em Paris. No contra 

fluxo é a mesma imagem que é apresentada em avaliações de Artes Visuais, em 

reproduções de baixa qualidade gráfica, como um ícone, quase sempre sem 

qualquer relação com a experiência ou com a imaginação, com a arte. A professora 

que reivindica Leonardo Da Vinci como prioridade em seu conteúdo sabe disso. 

Seus alunos irão se deparar com alguma questão que aferirá esse quesito. 

Mas essa é uma questão que pode, e deve, ser transgredida com um direito à 

ignorância aos saberes que a própria hegemonia ocidental determinou como 

indispensáveis. Um direito que se constrói numa ruptura com a supremacia da razão 

indolente e num mundo de possibilidades e escolhas livres, pautado na ecologia dos 

saberes de Boaventura Santos (2004).Assim, para os "sem museus" vale a dica de 

Oiticica (1986, p.97):  "Museu é o mundo, é a experiência cotidiana". 
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NOTAS 
1. Adaptação da fala do diretor artístico da Orquestra Sinfônica de São Paulo (OSESP), Artur Nestrovski, em 25 
de agosto de 2010, na Sala São Paulo, na abertura da programação do Música na Cabeça.  
2. Parangolé - Considerado por Hélio Oiticica a "totalidade-obra", é o ponto culminante de toda a experiência que 

realiza com a cor e o espaço. Apresenta a fusão de cores, estruturas, danças, palavras, fotografias e músicas. 
Estandartes, bandeiras, tendas e capas de vestir prendem-se nessas obras, elaboradas por camadas de panos 
coloridos, que se põem em ação na dança, fundamental para a verdadeira realização da obra: só 
pelo movimento é que suas estruturas se revelam (Excerto de http://www.itaucultural.org.br/ – Acesso em 
01/12/2010). 
3.A esse respeito vale a pena conhecer o vídeo Chimamanda Adichie: O perigo da história única, no qual a 

romancista Adiche “conta a história de como descobriu a sua voz cultural - e adverte que se ouvirmos apenas 
uma história sobre outra pessoa ou país, arriscamos um desentendimento crítico”. 
Disponível em: http://www.ted.com/talks/lang/pt/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html - 
Acesso em 10 fev. 2012 
4.Palestra realizada durante a Jornada Sobre América Latina: Abordagens de Arte e Crítica Cultural, em 27 de 

setembro de 2011, na Universidade de São Paulo (USP). 
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