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RESUMO: 
Este artigo descreve minha experiência auto-biográfica e a/r/tográfica de produção de 
uma tese de doutorado em formato de livro eletrônico e como uma epistemologia de 
fronteiras. Situado como uma antropófago artista/pesquisador/educador, apresento as 
mais importantes estratégias metodológicas nas manifestações de juntar e apropriar 
referências às minhas representações visuais e textos, e às de artistas e estudiosos. 
Apresento a narrativa de um projeto acadêmico, uma pesquisa viva entendida como 
pintura, uma bricolagem. Este livro eletrônico foi criado exclusivamente a partir de 
artefatos visuais das experiências cotidianas vividas ao longo de seis anos de estudo, 
incluindo as colagens, mestiçagens de palavras, textos e imagens, referências para 
minhas próprias pinturas, e fotografias e imagens dos filmes de Almodóvar. 
Palavras Chaves: A/r/tografia. Epistemologia de Fronteira. Bricolagem. Educação da 
Cultura Visual. 
 
ABSTRACT: 
This paper describes my autobiographical and a/r/tographical experiences of producing 
a PhD thesis as an e-book and as a border epistemology. Situated as an 
anthropophagic artist/research/teacher, I establish my most important methodology on 
the appropriative manifestations of joining together references to my visual 
representations and texts, and artists and scholars’ visual representations and written 
texts. I present the narrative of a scholarly endeavor, a living inquiry understood as 
painting, a bricolage, and an a/r/tographic undertaking. This e-book has been 
assembled exclusively from the visual artifacts of my everyday lived experiences over 
six years of study, including assemblages, a métissage of words, texts, and images, 
references to my own paintings, collages and photographs and visual imagery from 
Almodóvar’s films. 
Key-Words:  A/r/tography. Border Epistemology. Bricolage. Visual Culture Education. 
 

 
FIGURA 1. Páginas do e-book: Border Epistemology. 
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Do início do processo de candidatura até a redação final da minha tese 

de doutorado em Estudos Curriculares em arte/educação, na Universidade de 

British Columbia, no Canadá, intitulada Epistemologias de fronteira: olhando 

para os gêneros queer1de Almodóvar e suas implicações para a Educação da 

Cultura Visual (DIAS, 2006), intransigentemente, apreciei este projeto de 

pesquisa como uma pintura reprodutível, um livro de imagens e textos, um 

artefato visual em forma de uma pintura eletrônica.  

 
FIGURA 2. Páginas do e-book: Border Epistemology. 

 

Contudo, é Importante assentar essa afirmação em um contexto. 

Historicamente, as minhas práticas pictóricas, desde início dos anos 1980, têm 

sido modeladas por meio de conceitos de apropriação, reprodução, imitação, 

simulação, iteração e transferências que funcionam como estratégias dinâmicas 

para criar novas imagens e gerar outros entendimentos e sentidos. Como 

resultado, eu, constantemente, combino elementos díspares e pré-existentes 

em outras imagens para gerar novas visualidades. Assim, para criar, tenho que, 

continuamente, capturar componentes representacionais estáticos e em 

movimento da cultura visual, tais como: imagens, fotografias e clipes, para, em 

seguida, citar, justapor e distorcê-los nas minhas obras. Em outras palavras, eu 

não começo nada a partir de uma tabula rasa, ao contrário, declaradamente, 

altero artefatos da cultura visual para criar novos produtos culturais, com o 

auxílio, principalmente, dos meios eletrônicos. 
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 Além disso, costumo desenvolver a composição das pinturas por meio 

de uma série de procedimentos: pinto camadas muito finas de tinta acrílica 

umas sobre as outras. No entanto, a fim de perturbar as ideias de relações 

espaciais pictóricas, deixo janelas abertas que revelam sempre a referência 

histórica, arqueológica, da camada coberta. As imagens tornam-se 

sobrecarregadas por diferentes marcas, pingos, drippings, splashes, bordas, 

contornos, fronteiras, beiras e margens que são arranjadas para seduzir, 

surpreender e dar ênfase à pintura e os seus efeitos. Como resultado, as 

pinturas são extremamente planas, como imagens fotográficas, imagens de 

copiadora, e a materialidade da pintura é visualizada quase que somente por 

sua referência. Essas pinturas são um fluxo contínuo, um ato em aberto, de 

duração indeterminada e só permitem breves fases de encerramento quando 

precisam ser expostas.  

 
FIGURA 3. Páginas do e-book: Border Epistemology. 

 

Do mesmo modo, este é, precisamente, o que percebo que acontece 

quando penso, desenvolvo e divulgo projetos de pesquisa e práticas 

pedagógicas relacionadas à cultura visual. A minha arte não visa fazer um 

simples comentário, ou até mesmo propor uma celebração da pintura, pelo 

contrário, busco compreender se posso produzir visualidades significativas 

usando apropriações como base para o meu trabalho. Considero que estas 

apropriações, essencialmente, exprimem o meu questionamento em relação à 
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precariedade da imagem na contemporaneidade e à sua tendência para atrair 

novos sentidos, como um mata-borrão, um vampiro, um canibal. Então, situado 

como um artista/pesquisador/educador antropofágico, busco constituir as bases 

para criar métodos e estratégias baseadas nestas manifestações de 

apropriações, basicamente, de textos e imagens de artistas e pesquisadores.  

 

Arts-based Educational Research (ABER) e A/r/tografia 

O ponto focal aqui é auto-reflexibilidade. As minhas pinturas, 

deliberadamente, ao invocar suas próprias práticas pictóricas, estão 

diretamente relacionadas a outro objetivo profissional: promover aberturas 

epistemológicas e metodológicas na área de pesquisa no campo da 

arte/educação. A pressuposição é a de que a arte/educação é capaz de 

constituir-se disciplinarmente, e designadamente, por meio de auto-

reflexibilidade e bricolagem de conceitos e métodos provenientes de múltiplas e 

complexas fontes e pensamentos.  

 Minha tese, basicamente, analisou as interseções cotidianas das 

representações queer no cinema com a arte/educação. Especificamente, 

estudou a visualização do trabalho cinematográfico do diretor espanhol Pedro 

Almodóvar e como ela afeta a arte/educação contemporânea. Contudo, as 

questões metodológicas foram fundamentais na coordenação desta bricolagem. 

Foi durante o processo do desenvolvimento metodológico da pesquisa que 

apreciei e analisei atentamente como o meu próprio trabalho artístico, e as 

minhas práticas como um arte/educador, moldaram a possibilidade de 

entremear, tricotar, associar e, sobretudo, recortar e colar noções de identidade, 

representação, pedagogia, “queeridade”, visualidade, expectação e fronteiras 

culturais para compor a pesquisa de doutorado.  

Como resultado destas considerações anteriores, abracei com 

entusiasmo uma forma de pesquisa educacional baseada em arte2, chamada 

a/r/tografia3, e a Teoria Queer como minhas principais abordagens teóricas para 

a pesquisa. A a/r/tografia e a Teoria Queer, eficazmente, me possibilitaram 

estar e entrar num fluxo transdisciplinar de espaços e lugares nos quais pude 

dialogar, partilhar, contrariar, atravessar e manter desavergonhadas relações 

entre os estudos culturais, o cinema e a Educação da Cultura Visual.  
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Neste artigo, não explicarei os principais aspectos conceituais 

a/r/tográficos, dado que muitas outras fontes já fornecem extensa descrição 

das ideias e exemplos de a/r/tografia (DARTS, 2004; IRWIN , 2003; IRWIN & 

SPRINGGAY, 2008; SPPRINGAY, IRWIN, LEGGO, PETER & GOUZOUASIS, 

2008; SPRINGGAY, 2001; SPRINGGAY, IRWIN, KIND & WILSON, 2005; 

WILSON et ali., 2002). No entanto, reconheço que adotei a mestiçagem teórica 

da a/r/tografia porque, como uma pedagogia crítica, ela é profundamente 

comprometida com o desenvolvimento de formas de conhecimento 

transdisciplinar, práticas de pesquisa em arte e Educação da Cultura Visual.  

A a/r/tografia é uma forma de representação que privilegia tanto o texto 

(escrito) quanto a imagem (visual), quando  eles encontram-se em momentos 

de mestiçagem ou hibridização. Ela oferece para o pesquisador e educador 

uma escala de métodos que permitem auxiliar os processos de 

questionamentos, reflexão, e fazer. A/r/tografia, uma escola emergente do 

pensamento baseada na Faculdade de Educação na University of British 

Columbia, UBC, traz uma abordagem  tão dinâmica à pesquisa qualitativa que 

essa desafia nossas noções naturalizadas e conservadoras de se fazer 

educação e pesquisa.  

Ao colocar a criatividade à frente do processo de ensino, pesquisa e 

aprendizagem, a a/r/tografia gera inovadores e inesperados insights, 

incentivando novas maneiras de se pensar, abordar e interpretar questões 

teóricas como um pesquisador, e práticas como um artista e educador.  A 

questão crucial  da a/r/tografia é: como nós desenvolvemos inter-relações entre 

nosso fazer artístico e nossa compreensão e produção do conhecimento na 

academia como pesquisadores e educadores? 

Na a/r/tografia, saber, fazer e realizar se fundem e se dispersam, criando 

uma linguagem mestiça, híbrida. Linguagem das fronteiras da auto e 

etnografia, e de gêneros. O a/r/tógrafo, o praticante da a/r/tografia, integra 

estes múltiplos e flexíveis papéis nas suas vidas profissionais. Não está 

interessado em identidade, só em papéis temporais. Vive num mundo de 

intervalos tempo/espaço, em espaços liminares, terceiros espaços, entre-

lugares. Busca vários espaços, desde aqueles que nem são isso nem aquilo, 
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àqueles que são isso e aquilo ao mesmo tempo. Busca diálogo, mediação e 

conversação. 

A/r/tografia busca, enfim, o sentido denso e intenso das coisas e 

formatos alternativos para evocar ou provocar entendimentos e saberes que os 

formatos tradicionais da pesquisa não podem ou conseguem fornecer. Mover-

se para além das tradicionais dissertações fundamentadas em texto para 

acolher discursos complexos possíveis e comuns dentro das artes gera um 

sistema novo de troca, onde a pesquisa educacional, baseada em arte, se 

revela como uma modalidade provocativa de fazer pesquisa. A/r/tografia é 

inerentemente social quando grupos ou comunidades de a/r/tógrafos juntam-se 

para abocar, atrelar, acoplar, engajar e vincular-se em pesquisas comuns  

compartilhadas; agem como amigos críticos; articulam uma evolução de 

problemas de pesquisas; apresentam seus evocativos e provocativos trabalhos 

coletivos a outros. A a/r/tografia começa visualizando uma abordagem de 

pesquisa, engajando-se em uma inquirição (as perguntas emergem 

continuamente, ciclicamente no tempo), selecionando fontes da informação e 

ideias e oferecendo, então, interpretações com a abertura e a criatividade 

intelectuais dentro da prática, representando novos entendimentos textuais 

visualmente, e/ou performativamente. A a/r/tografia é: móvel, momentânea, 

busca a intensidade na transitoriedade. 

A este respeito, gostaria de insistir que, no meu doutorado, os modos de 

convergências do ver, escrever e conhecer fizeram a minha prática de pesquisa 

constituir-se numa realização a/r/tográfica. Nela, as minhas práticas artísticas, 

pedagógicas e acadêmicas, ambiguamente, utilizaram a percepção, 

imaginação, intuição, o concreto e o abstrato, por meio de formas de saber 

conceituais e controladas, com a intenção de produzir conhecimento de uma 

nova maneira. Também, ao redefinir referentes em outras citações e 

transformar citações em conceitos, talvez o meu trabalho artístico e minha 

pesquisa pudessem ser chamados de oportunistas, desonestos, astutos, 

imitativos, ou até mesmo inovadores.  

Independente de como a qualifiquem, estou persuadido de que são 

influentes instrumentos a/r/tográficos para a realização e redefinição de 

significados, e uma experiência pedagógica significativa.  
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A / r / tografia e epistemologia de fronteiras 

Como citei anteriormente neste artigo, mas de outra forma, minha 

pesquisa de doutorado enfocou representação visuais queer e epistemologias 

de fronteiras, ao analisar intersecções entre pedagogia crítica, arte/educação, 

cinema, estudos queer e o pós-ocidentalismo4. Atualmente, vários autores 

(JAGODZINSKI, 1997A; B; DUNCUM, 2002; FREEDMAN, 2003; TAVIN, 2003; 

DUNCUM, 2005; HERNÁNDEZ, 2005; TAVIN, 2005) informam que a 

arte/educação contemporânea passa por uma mudança radical no 

desenvolvimento de novas práticas e teorias e que move-se em direção à  

Educação da Cultura Visual5.   

O que posso afirmar, no momento, é que há muitos pontos de 

convergência real e potencial entre a Educação da Cultura Visual, a Teoria 

Queer, a a/r/tografia e os filmes de Almodóvar. Entretanto, embora convirjam, 

muitas vezes divergem, mas, desse modo, geram uma política de diferença 

que identifico como uma epistemologia de fronteira que me/nos provoca como 

artistas/pesquisadores/educadores a localizar as minhas/nossas 

posicionalidades e temporalidades. Logo, uma das razões pela qual a 

considero um prática de epistemologia de fronteira é porque observo que só o 

movimento de passagem da arte/educação para a Educação da Cultura Visual, 

por exemplo, pode permitir a materialização da Teoria Queer e a/r/tografia 

operarem como novas formas de saber nesse campo.  

Ao questionar as interconexões da Teoria Queer e da a/r/tografia como 

epistemologias de fronteira e formas de investigação epistemológicas, exploro 

a influência da mestiçagem e hibridação da a/r/tografia como um dos seus 

princípios organizadores na formação da subjetividade por intermédio da 

reconciliação das identidades do artista, pesquisador e educador com as 

noções de arte, pesquisa e educação. A a/r/tografia e a Teoria Queer são 

processos de fluxo dinâmicos que desnormalizam regimes como, por exemplo, 

gênero, sexualidade, teoria, prática e disciplinaridade. Portanto, funcionam 

como ferramentas interpretativas criativas e transdisciplinares, provocadoras de 

diálogos de conhecimentos que criam novos híbridos, os quais, por sua vez, 

são diferentes de quaisquer dos seus elementos constituintes. Além disso, 
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permitem olhar para a função da imagem, as práticas do ver, as criações da 

visualidade e a sensibilização visual para práticas transdisciplinares. 

Na minha tese, enfoquei o conceito de epistemologia de fronteira ou 

“pensamento de fronteira”, de Mignolo (2000). Este autor, concebe a 

epistemologia de fronteira como um argumento para a diversidade geopolítica 

que surge a partir das perspectivas subalternas e também como uma forma de 

pesquisa viva, uma leitura que acontece a partir do exterior, no interior e no 

avesso limites (MIGNOLO, 2000, p. 40). A epistemologia de fronteira aponta 

para um tipo diferente de poder, múltiplo, em grande parte transdisciplinar e 

significativamente "aberto", uma vez que o objetivo é o de manufaturar novas 

formas de análise, não só contribuir para sistemas de pensamento 

estabelecidos. O conceito de epistemologia de fronteira de Mignolo, proveniente 

em parte da noção de "teorização bárbara", de Ribeiro (1971), surge das 

condições de se teorizar a partir da fronteira e é, sem dúvida, uma teoria dos 

subalternos, mas não apenas para os subalternos; a teorização subalterna é 

para todo o mundo (MiIGNOLO, 1998). Logo, o aparecimento da epistemologia 

de fronteira auxilia no surgimento de novos entre-lugares para se pensar 

discursos, disciplinas e diálogos. A epistemologia de fronteira, como uma 

atividade de descolonização do conhecimento situado nos subalternos, 

incentiva o desenvolvimento de um "outro pensamento", deslocando os binários 

eu/outro e centro/periferia, e provocando um deslocamento de rígidas noções 

de expectação, análise de imagens, modos de ver, questões de 

posicionalidade, epistemologia, poder, identidade, subjetividade, agência e vida 

cotidiana.  

No entendimento de Mignolo, os espaços de fronteira sustentam e 

nutrem o exercício epistemológico dos subalternos de auto-negação, ao mesmo 

tempo em que lhes permitem a experiência da inalterabilidade identitária, o que 

foi negado pelo epistemologias hegemônicas (MIGNOLO, 1998, p. 39). A 

propagação das margens, produzida por e como um efeito direto do pós-

modernismo, fragmentou a noção de centro como um eixo consistente de 

controle e estimulou a um contínuo deslizamento de estruturas binárias 

estáticas. 
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 A minha iniciativa aqui não está em advogar por uma inclusão da 

transculturação (antropofagia, hibridez, barbarismo, sincretismo, mestiçagem, 

entre outros), ou de outras epistemologias subalternas, nas epistemologias 

dominantes, mas sim para reivindicar o poder da fronteira/margem como um 

espaço epistemológico gerador de aceitação, compreensão, reconhecimento, 

valoração, contradição e capaz de transpor epistemologias configuradas por 

diferentes posições geoculturais e históricas.  

 

Narrativas Confessionais 

Aqui, eu mudo o ritmo desse artigo para ir em direção a uma narrativa 

mais confessional e pessoal, a fim de detalhar como uma orientação 

metodológica a/r/tográfica utiliza práticas visuais e textuais para perturbar, 

influenciar, vincular, informar e formar pesquisa.  

É importante notar que antes de ir ao Canadá, nunca tinha estudado em 

uma Faculdade de Educação, somente em departamentos de artes plásticas, 

artes visuais e de design de escolas e universidades no Brasil e Inglaterra. 

Quando iniciei o Doutorado, esse novo ambiente me inquietou profundamente, 

porque me senti castrado da abertura, da forma sutil e direta de lidar com as 

coisas, da materialidade dos tratamentos dos objetos, e da imprevisibilidade e 

amoralidade que experimentei antes na escolas de arte nas quais estudei. Mais 

ainda, achei difícil articular respostas à essa situação utilizando apenas textos 

orais ou escritos. Influenciado por uma disciplina da pós-graduação de ABER, 

que fiz com as professoras Rita L. Irwin e Kit Grauer, senti a necessidade de 

"contar histórias visuais", isto é, criar narrativas visuais baseadas no conceito 

geral de um dialogo entre imagens queer, cultura visual, metodologias de 

pesquisa em artes visuais e as minhas posicionalidades e temporalidades. 

Surpreendentemente, a sinceridade, abertura, suavidade, sonoridade e o 

impacto dessas narrativas me permitiram, inicialmente, explorar minha 

experiência cotidiana de desconforto e estranhamento por estar em um 

ambiente e situação intimidante. Em seguida, geraram condições para explorar 

uma investigação diária da visualidade queer, e, finalmente, me permitiram 

estabelecer um ponto de partida para minha pesquisa e para as práticas de 

ensino e artísticas durante o projeto.  
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Ao desenvolver essas narrativas visuais entrelaçadas a textos, entendi 

que desenvolver o conhecimento por meio de um processo criativo pode romper 

o conceito de um conhecimento coerente, esquematizado e sólido, dentro da 

definição formal de ensino e aprendizagem na academia. Também reconheci 

que artistas, assim como educadores e pesquisadores, utilizam práticas que 

exigem discursos excitáveis para, efusivamente, transmitirem sentidos privados 

e públicos dentro de um sistema educativo. Também passei a considerar que 

as formas criativas de produzir saber, encontradas em um projeto a/r/tográfico, 

intrinsecamente, abalam o conhecimento, por intermédio das meras 

justaposições, interações e fraturas que acontecem entre elementos visuais e 

textuais dentro do corpo de uma narrativa visual, ao mesmo tempo que mantêm  

intactas as diferenças essenciais entre esses elementos.  

Como um educador da cultura visual, aprendi que o ato da a/r/tografia 

envolve ideias e processos textuais, visuais e, também, verbais por meio de um 

fluxo contínuo de relações. E este fluxo de relações abre espaços para um 

a/r/tógrafo visualizar a posição da subjetividade do artista/pesquisador/educador 

no processo de ler, fazer, ver e falar, no tempo e no espaço. É neste fluxo de 

relações que práticas a/r/tográficas são informadas por meio da elaboração e 

da atribuição de sentido aos textos, imagens e discursos empregados. No 

entanto, é fundamental ressaltar que obras a/r/tográficas e a/r/tógrafos não 

podem executar estas ações necessárias para desenvolver um fluxo de 

relações essenciais para a sua existência sem a mediação da prática discursiva 

da fala.  

Durante o processo de desenvolvimento da revisão de literatura sobre 

textos da Educação da Cultura visual, Teoria Queer, transculturalismo e os 

filmes de Almodóvar, diariamente, coletei, literalmente, dezenas de imagens 

que me ajudaram a inquirir sobre os projetos, conceitos, teorias e noções 

comumente visualizados e representados. Tal procedimento, ajudou-me a 

revelar problemas de grande interesse para o projeto. Durante todo o 

Doutorado, criei narrativas visuais dentro de cada disciplina, bem como o 

resultado final foi em forma de e-book6.  

O e-book final foi construído por meio da união de parte das imagens e 

textos das narrativas visuais das disciplinas com os capítulos da tese e, 
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misturado a tudo isso, uma imagética envolvendo mídia, colagens, pinturas, 

cartuns, fotografias e desenhos gráficos. Estes diários de narrativas visuais me 

afetaram e tiveram um forte efeito sobre minhas práticas como educador, 

pesquisador, estudante e artista, porque funcionaram como uma posição chave 

para eu entender meus processos a/r/tográficos. Estas práticas a/r/tográficas 

proporcionam a educadores da cultura visual a possibilidade de se pensar 

sobre ensino, produção em arte, pesquisa e processos de aprendizagem de 

maneiras até então inexploradas. Neste sentido, argumento que a a/r/tografia 

auxilia educadores da cultura visual a traduzirem suas experiências a partir do 

visual para situarem-se em um entre-espaço do visual, oral e texto. Além disso, 

afirmo que este entre-espaço, um espaço múltiplo, é um meio para argüir 

criticamente as práticas contínuas da pesquisa viva. Por exemplo, é por meio 

da interferência do texto visual com o escrito que os problemas da pesquisa 

continuamente surgem, re-emergem, submergem, e se reajustam em um 

movimento circular progressivo.  

Saliento, entretanto, que as visualidades no e-book não têm a intenção 

de ser entendidas como esplêndidas, lindíssimas, adereços decorativos ou 

ilustrações para o texto da tese. Ao contrario, elas são traços de um processo 

de construção de sentido, simultâneas e interligadas dialogicamente com os 

textos escritos. Foi por meio desta experiência que comecei a aprender que a 

prática a/r/tográfica é ativa e múltipla: é uma epistemologia de fronteira. Ela 

perturba as zonas de conforto, as fronteiras e os limites dos educadores da 

cultura visual na educação, arte e suas performances, e seus contextos sociais; 

ela revive e intensifica a empatia e o jogo lúdico, ao mesmo tempo, registrando 

uma rotina de desenvolvimento pessoal e formando um sentimento de 

familiaridade com o objeto estudado.  

Para promover esse projeto a/r/tográfico trabalhei com um grupo de vinte 

e nove conceitos que abrangiam o âmbito das minhas preocupações gerais 

com as epistemologias de fronteira e que posteriormente tornaram-se os títulos  

dos capítulos e sub-capítulos da minha tese:  
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Absorção  Desordem Mistura Sobrecarga 

Afinidade  Vestir Ironia Re-visão 

Apetite  Habitar Liminar Ressonância 

Contaminação Incorporação Mapeamento Remexer 

Contigüidade  Fragrância Nômades Sublimidade 

Curiosidade  Situação Ruído Rumor 

Derivações  Olhar desejoso Ultra sonoro Falta de originalidade 

Devorador  Alucinação Ultra Tingido Imprevisibilidade 

Esforço  Compulsividade Perda Rotas 

Ganhos  Liberação Abertura Transparência 

Poder  Inconsistência Comer demasiado Desobediência 

Reticente Habitação Trabalho Reintegração 

 
Figura 4. Lista de títulos dos capítulos e sub-capítulos da Tese. 

 

O e-book se concretizou num objeto material, ao mesmo momento em 

que o diálogo entre o verbal e o visual apontavam para uma nova e poderosa 

estratégia para interpretar a vida cotidiana, por meio de imagens e da própria 

subjetividade e contexto social. Seguindo esta perspectiva, ao colocar 

diretamente referências autobiográficas no e-book, também explorei a intuição, 

que, no processo de pesquisa artística, muda para a consciência e transforma 

emoção e conhecimento em interpretação, os quais, por sua vez, podem ser 

repetidamente substituídos por novas interpretações. Afirmo, ainda, que, para 

além da interpretação formal do e-book, eu sou tanto o local de fronteira em 

discussão pelo e-book, como a subjetividade construída na fronteira como  

resultado do seu desenvolvimento.  
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FIGURA 5. Páginas do e-book: Border Epistemology. 

 

Ao desenvolver este e-book, percebi que práticas a/r/tográficas e 

a/r/tografos são capazes de se expandirem e constituírem práticas e sujeitos 

agentes para descolonização do conhecimento, devido às características da 

a/r/tografia de aceitação, inclusão de diferentes conhecimentos e 

positionalidades, o desenvolvimento de "outro pensamento" e o deslocamento 

de noções fixas de epistemologias. A a/r/tografia como epistemologia de 

fronteiras é uma estratégia para a discussão de cultura, conhecimento e poder, 

e uma forma de conhecimento.  

Em vez da construção de identidades fixas, conhecimentos e disciplinas, 

a a/r/tografia é um incansável processo de caminhar com rumo incerto, mas em 

direção à alteridade e à diversidade, que se realiza com extraordinária abertura 

à exterioridade e à transformação, onde tudo é fluxo. A prática a/r/tográfica é 

um itinerário de dinâmicas transformações, no qual a formação identitária é 

flexível e uma forma escancarada de compreender as outras pessoas, sem 

discriminação. O conceito da a/r/tografia é, portanto, inclusivo e avaliador de 

todas as estratégias de diversidade, mesmo se envolver o devoramento do que 

é desejável ou do que é abjeto.  

Além disso, a a/r/tografia defende a agência, aludindo a uma atuação 

assertiva e, finalmente, enfatiza o corpo como um lugar de conhecimento, pois 

é uma referência direta às performances e performatividades transitórias 

humanas em seus atos de pertencimento, identificação e des-indentificação. 
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Um processo a/r/tográfico é a transculturação que realizamos, que 

“performatizamos” na vida, na vida cotidiana; ele não acontece para nós, é um 

intercâmbio cultural socialmente construído.  

 

                                                 
1 A palavra Inglesa “queer”, que significa tanto “estranho” quanto “transviado”, será grifada em itálico 
neste artigo quando aparecer sozinha, mas não será grifada quando compor o conceito “Teoria Queer” ou 
“Estudos Queer” devido o seu contínuo e comum na linguagem acadêmica em português. 
2 [NT] Arts-Based Educational Research. 
3 [NT] A/r/tography . 
4 O Pós-Ocidentalismo pode ser entendido como o Pós-colonialismo, a partir de uma perspectiva latino-
americana. 
5 Neste artigo “arte/educação” é entendida como qualquer prática de ensino e aprendizagem em artes 
visuais, em qualquer relação de tempo e espaço. Já “arte/educação contemporânea” é entendida 
somente como as práticas correntes, recentes, em ensino e aprendizagem de artes visuais, isto é, as 
práticas que ainda estão sob suspeita, suspensão, investigação, experimentação e que não se fixaram. 
Além disso, nesse contexto, o termo não é sinônimo de Nova Arte Educação, Arte Educação Pós-
moderna, Arte Educação Reconstrucionista, ou Arte Educação Multicultural, embora ele possa 
compreender todas essas tendências. Ainda mais, neste texto, “educação da cultura visual” significa a 
recente concepção pedagógica que destaca as ubíquas representações visuais do cotidiano como os 
elementos centrais que estimulam práticas de produção, apreciação e crítica de artes e que desenvolvem 
cognição, imaginação, consciência social e sentimento de justiça. 
6 [NT] Livro eletrônico 
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