
1206 
 

 

LEITURAS E RELEITURAS EM AULAS DE ARTES VISUAIS 
PRÁTICAS ESCOLARES E PROCESSOS DE CRIAÇÃO 

 
 

Valdemar Schultz - UFRGS 
 
 
Resumo 
 
O que vem a ser leitura de imagens e releitura de obra de arte em aulas de artes visuais? É 
possível criar em aulas de artes? A colocação dessas questões remete a alguns conceitos 
que se tornaram referência para os estudos sobre os processos de criação em educação. A 
prática atual de leitura de imagens e releitura de obras é amplamente difundida nas escolas 
com grande variação de métodos, como mostram Ana Mae Barbosa e Maria Helena Rossi. 
Para estender os conceitos implicados na colocação destas questões ao campo da filosofia 
e da educação, o artigo pretende contribuir com a perspectiva dos estudos de Deleuze e 
Guattari, levantando a pergunta pela criação e indicando a necessidade de afirmação da 
multiplicidade nos modos de olhar, se afetar e pensar com as imagens e as obras de arte. 
Desse modo, pretende-se contribuir para uma maior abertura do conceito de criação. 
 
Palavras-Chave: Leituras. Releituras. Multiplicidade. Sensações. Criação. 
 
 
Abstract 
 
What should it be the reading of images and rereading of pieces of art in Visual Art classes? 
Is creation possible in Art classes? These questionings take us to some concepts that 
became reference to the studies about creation processes in education. The nowadays 
practice of imaginary readings and masterpieces rereadings is largely broadcasted in 
schools with large variation of methods, as shown  Ana Mae Barbosa and Maria Helena 
Rossi. In order to understand the implicated concepts of these questions in the field of 
philosophy and education, this article intends to cooperate with the studies of Deleuze and 
Guattari, arousing the question about creation and pointing out to the necessity of multiple 
ways of facing, get affected by and think with the images and art pieces. In this way, it´s our 
goal to contribute to an enlarged concept of creation. 
 
Key words: Readings. Rereading. Multiplicity. Sensations. Creation. 
 
 
 

1 Leitura surpreendente1 

Ao dar prosseguimento ao estudo dos pintores modernistas no Brasil, a professora 

inicia a aula com alunos de sexta série do ensino fundamental, fixando, no centro do 

quadro, uma reprodução da tela de Tarsila do Amaral, O touro [Boi na Floresta], de 

1928. A reprodução faz parte do material didático Arte na Escola, publicado em 

2003.2 A professora teve o cuidado de cobrir o título da obra com uma fita adesiva. 

Seguindo a metodologia proposta pelo material, ela solicita aos alunos para 

responderem duas perguntas: “O meu olho, o que vê?”3 e “O meu olho, o que 

percebe?” Antes de responder, alguns alunos perguntam pela diferença entre o ato 
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de “ver” e “perceber”. A professora orienta-os para listar os elementos que eles vêem 

concretamente no quadro como ato de ver e as situações que podem deduzir 

através do ambiente, do estado de espírito e das relações entre as coisas e as 

figuras como percepção. Depois de um tempo, pede para que os alunos digam o 

que pensaram sobre cada uma das perguntas, evitando serem influenciados pelos 

seus colegas. A professora vai anotando as respostas em duas listas separadas no 

quadro. Quando uma resposta é igual ou muito semelhante, ela coloca um traço 

indicando o número de vezes que ocorreu. Em poucos minutos, formam-se duas 

listas coletivas. Por fim, a professora desafia os alunos para realizar um desenho ou 

uma pintura expressando suas idéias e percepções a partir do que foi visto e 

percebido a partir do quadro de Tarsila. Para a realização do trabalho, ela distribui 

folhas A4 e coloca a caixa com os materiais coletivos da turma sobre uma classe ao 

lado de sua mesa. Dessa forma, os alunos podem buscar o que precisam no 

momento de realizar a atividade. 

A professora desenvolvia essa atividade a cada ano e já se cansara de realizá-la. As 

respostas dos alunos eram muito semelhantes entre si, como: vejo um bicho 

estranho, um bicho chifrudo, um boi guampudo com rabo de cavalo, os pés são de 

porco, tem olhos furados, é um touro, as pernas são curtas demais, parece um 

curupira, é um chupacabra4, o bicho tem parte com o demônio, o bicho está no meio 

de troncos, parecem postes, parece uma floresta de árvores sem galhos, as árvores 

são grandes, não vemos os galhos e as folhas, tem muitos postes, são cilindros, 

parece deserto, parece que o bicho está preso entre as árvores, não pode correr por 

causa dos seus chifres grandes, está triste, se sente sozinho, está preso numa 

gaiola, está perdido... As respostas dos alunos também se limitavam aos elementos 

concretos do quadro, o que acabou desestimulando a professora. Até que um dia, 

uma colocação não comum a surpreendeu: “parece um piolho medonho na cabeça 

de uma pessoa”. Ela ficou ainda mais surpresa, quando no ano seguinte, em escola 

de outro município, outro aluno expressou uma percepção muito semelhante: “acho 

que é uma propaganda de xampu para matar piolho.” Bastou isto e a professora 

começou a pensar em novos modos para trabalhar o quadro de Tarsila. 

2 Múltiplas leituras e releituras 
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Articulando acontecimentos em sala de aula com o pensamento estético e filosófico, 

alguns conceitos e terminologias expressam diferentes abordagens e aproximações 

teóricas na produção de arte e na prática do ensino em arte, como leitura de 

imagem, releitura de obras, cultura visual, afetos, signos, devir, conceitos, 

linguagem, interpretação, contextualização, rede de significação, compreensão, 

mistério, produção artística e apreensão de sentidos. Mostrar essa pluralidade de 

pontos de vista na pesquisa acadêmica, na produção da arte e no ensino da arte foi 

o propósito do Dossiê Arte e Educação, edição especial da Revista Educação & 

Realidade, publicada pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul no segundo semestre de 2006. Ainda que os artigos nele 

apresentados não pretendam nem podem esgotar a amplitude com que as teorias 

de cada uma das vertentes opera, o material se constitui em um documento rico 

para pensar a diversidade das concepções que movem os pesquisadores nas 

instituições acadêmicas e os professores nas salas de aula. Por circunstâncias 

conjunturais do ensino de arte no Brasil, nas últimas décadas, algumas dessas 

correntes de pensamento assumiram certa predominância em relação a outras. 

Nesse processo, alguns conceitos acabaram sendo reconhecidos como referência 

para o ensino da arte no país. Sem pretender fazer uma crítica representacional, que 

supõe uma relação de oposição entre diferentes pontos de vista, este ensaio 

pretende levantar algumas inquietações e compreensões que têm norteado o ensino 

da arte. O ponto de disparo traz a leitura de imagens e releitura de obras como 

questão articulada ao conceito de criação.5 As proposições e os nomes citados 

servirão de indicadores para penetrar na problemática em foco e demonstrar seu 

funcionamento e articulação com suas condições de existência no campo da arte e 

do ensino da arte. 

O que vem a ser leitura de imagens e releitura de obra na prática escolar? É 

possível criar em aulas de artes? A colocação dessas questões remete a alguns 

conceitos que se tornaram referência para o tema da criação no ensino das artes 

visuais. A metodologia de leitura de imagens e releitura de obra é apresentada por 

Maria Helena Wagner Rossi, artigo Estética no Ensino das Artes Visuais (2006, 

p.49-69), Mara Aparecida Magero Galvani, em Leitura da imagem: resgatando a 

história e ampliando possibilidades (2006, p.143-164), e por Analice Dutra Pillar, 

Sincretismo em desenhos animados da TV: O Laboratório de Dexter (2006, p.123-
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142), mas especialmente no livro organizado pela autora, A educação do olhar no 

ensino das artes, no artigo introdutório, Leitura e releitura (2006b, p.9-21), também 

publicado em 2006. Atualmente, a prática de leitura de imagens e releitura de obras 

é amplamente difundida no ensino da arte com tantas variações metodológicas e 

referências teóricas, de alguns pressupostos até mesmo contraditórios. O tema 

recebeu um espaço significativo na pesquisa acadêmica do ensino das artes visuais, 

sendo que, no dossiê, pelo menos, quatro artigos abordam os processos de leitura 

visual. Para estender os conceitos implicados na colocação destas questões ao 

campo da filosofia é tomado como aporte o artigo de Paola Zordan no dossiê, Arte 

com Nietzsche e Deleuze (2006, p. 261-272) e outros estudos do pensamento da 

diferença. Na discussão filosófica, também são tomadas algumas contribuições 

pontuais de Fernando Hernández sobre a cultura visual (2006, p.9-34) e Nadja 

Hermann para a relação entre a estética e a ética (2006, p.35-47). A pergunta pela 

criação indica a necessidade de afirmação da multiplicidade nos modos de olhar, se 

afetar e pensar com as imagens e as obras de arte na intenção de contribuir para 

uma maior abertura do conceito de criação. 

A maior presença da imagem em sala de aula e a prática de leitura e releitura junto 

às produções de crianças e adolescentes no ensino de arte surgiram na década 80. 

(PILLAR, 2006b, p.11). Para situar essa nova ênfase na prática pedagógica, Maria 

Helena Rossi (2006, p. 50) indica o surgimento de um novo “paradigma” nas aulas 

de artes: “imagens de naturezas diversas passaram a ter espaço na sala de aula de 

artes.” No entanto, Rossi chama a atenção para o fato que a maior parte dos 

materiais disponíveis de apoio aos professores enfatiza uma leitura dos elementos 

formais das imagens e das obras de arte. A autora cita Michael Parsons, 

pesquisador da universidade de Ohio, umas das referências importantes para a 

compreensão e a leitura de obras de arte, identificando essa mudança com o modo 

como o expectador se relaciona com a obra de arte. (PARSONS, 1998, p. 2-9). No 

período modernista, a ênfase recaia sobre a percepção, leitura formal das 

qualidades visuais da obra. Na atualidade, normalmente, designado de 

contemporâneo, a leitura dos elementos formais deu lugar para a interpretação, 

significado atribuído a partir da experiência do expectador. (2006, p. 50). Mara 

Aparecida Magero Galvani relaciona a mudança da proposta da leitura da imagem 

com a mudança da postura do sujeito espectador diante do objeto artístico, que 
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passou da contemplação passiva, simples olhar, para a interpretação interativa, ver 

o mundo circundante a partir de uma ótica estética, sensível e crítica do cotidiano. 

(2006, p. 144 a 147). 

Analice Dutra Pillar, em seu artigo Leitura e Releitura (2006b), após situar diferentes 

referências teóricas que dão suporte a diferentes práticas de leituras e releituras, 

baseando-se em autores diversos, cujos pressupostos vão de uma pedagogia 

cognitivista a sociológica, estabelece uma diferenciação quanto ao uso que 

normalmente se faz entre os termos leitura e releitura na prática de sala de aula: 

leitura é considerada uma atividade de reflexão teórica sobre as imagens, enquanto 

a releitura remete às ações práticas de interpretação e reconstrução de uma obra de 

arte, semelhante à proposta do material didático Arte na Escola. “Reler é ler 

novamente, é reinterpretar, é criar novos significados.” (PILLAR, 2006, p.18). Essa 

concepção tornou-se um dos vértices da Proposta Triangular6 desenvolvida e 

difundida, no final da década 80, pela arte-educadora brasileira Ana Mae Barbosa, 

pesquisadora acadêmica pioneira do ensino das artes visuais no país. Estimulada e 

liderada por Ana Mae Barbosa, os princípios da Proposta Triangular caracterizou 

não só o movimento de arte-educação, como suas referências culturais e a atenção 

aos processos de aprendizagens dos alunos foi determinante no tipo de pensamento 

presente no discurso educacional nas escolas na década 90. (IAVELBERG, 2003, p 

35). Esse tipo de pensamento norteou a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 1996, e, um ano após, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). Ainda que não citados diretamente, os princípios da Proposta 

Triangular estão presentes nos PCNs de forma clara na apresentação dos 

conteúdos de arte do Ensino Fundamental: “O conjunto de conteúdos está articulado 

dentro do contexto de ensino e aprendizagem em três eixos norteadores: a 

produção, a fruição e a contextualização.” (PCN-Arte, 1997, p. 55). Ana Mae 

Barbosa, no entanto, lamenta por ter contribuído para que essa proposta tenha sido 

definida como ação metodológica, pois para ela a metodologia de aula é 

desenvolvida pelo professor em sala de aula. 

Culpo-me por ter aceitado o apelido e usado a expressão Metodologia 
Triangular em meu livro A imagem no Ensino da Arte. Hoje, depois de anos 
de experimentação, estou convencida de que metodologia é construção de 
cada professor em sua sala de aula e gostaria de ver a expressão Proposta 
Triangular substituir a prepotente designação Metodologia Triangular. 
(BARBOSA, 1998, p.33). 
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Sete anos após o lançamento dos cadernos dos PCNs, Anna Rita Ferreira de 

Araújo, a editora da Revista Digital Art&7, mencionava que, apesar da ampla 

distribuição dos cadernos nas escolas públicas de todo país, os PCNs foram 

rapidamente esquecidos, mas os princípios da Proposta Triangular não, 

principalmente, na prática das releituras de obras de artes visuais em sala de aula. 

No entanto, entre os equívocos que Ana Mae Barbosa apresenta em relação à 

Proposta Triangular está o fato de que se restringiu o fazer artístico à releitura de 

obras e se estabeleceu uma hierarquia de atividades: “primeiro a leitura de obra de 

arte, depois a contextualização e finalmente o fazer, a criação.” (BARBOSA, 1998, 

p.39). A partir dos princípios da Proposta Triangular, pondera Pillar (PILLAR, 2006, 

p.18), a releitura implicou não só numa interpretação com a obra, mas numa 

reconstrução, na produção de um novo objeto num outro contexto e com novo 

sentido. Quando não ocorre a reconstrução de um novo sentido, o termo releitura 

está sendo deturpadamente empregado. Nesse caso, ocorre uma produção de 

cópia. A principal diferença entre releitura e cópia está na falta de transformação 

presente na cópia. “A cópia diz respeito ao aprimoramento técnico, sem 

transformação, sem interpretação, sem criação.” (PILLAR, 2006, p.18). Ao enumerar 

o ato de transformar, interpretar e criar, a autora aproxima esses três termos para 

problematizar releituras sem intenção artística. A autora propõe a 

intercontextualidade como um dos modos de se relacionar intencionalmente com 

imagens e obras de arte. Na perspectiva da intercontextualidade, as citações de 

determinadas obras por artistas anteriores à sua época são designadas como 

releituras, como Picasso que retoma a obra Las meninas de Velásquez. A autora 

prima pela qualificação da leitura de imagens e a releitura de obras de arte como 

criação. A partir desse conceito, concebe o ato de criar como produção de sentido. 

(PILLAR, 2006, p.20). Pillar ainda apresenta como problema das práticas de leitura e 

releitura nas escolas, uma preferência por autores e artistas de uma determinada 

concepção de leitura. “Isto, em muitos momentos, faz com que a leitura aprisione a 

obra, crie significados fechados, torne-se uma atividade técnica e não prazerosa.” 

(PILLAR, 2006b, p.16). 

4 Estender os conceitos 

A difusão das releituras de obras de arte levou, em muitos casos, a um 

estreitamento do ato de fruição das obras e a uma simplificação da compreensão 

mailto:projetos@revista.art.br
mailto:projetos@revista.art.br
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dos processos de criação.  Essas tendências não podem ser explicadas apenas por 

uma compreensão superficial da metodologia inicialmente proposta pelo movimento 

de arte-educação. A vinculação entre os conceitos interpretação e criação aproxima 

perspectivas com pressupostos diferenciados que, na prática das releituras, pode 

limitar o sentido do contato “vivo” com a obra. Um dos problemas do uso que se fez 

do conceito de interpretação está na concentração do visual (“O meu olho, o que 

vê?”). A vertente interpretativa também pode dar a idéia de que a imagem é uma 

criação mental (“O meu olho, o que percebe?”). Nesse caso, é decifrado em termos 

psicológicos e cognitivos, servindo-se da arte como meio de expressão. Mesmo 

aceitando, no processo mental, as sensações que uma obra de arte cria não estão 

ligadas somente pelo visual, mas a todos os sentidos. A imagem das sensações é 

muito mais complexa. Paola Zordan (2006) inicia seu artigo demonstrando a 

complexidade em se definir o que vem a ser arte e uma docência em artes. A autora 

apresenta os princípios da “pedagogia dionisíaca”, que, conforme Nietzsche e 

Deleuze, corresponde a “uma prática que não pode se preocupar em emitir juízos de 

valor, separar a arte da produção mundana, apontar o que é divino e o que é 

demoníaco, dizer que a arte é isso e não aquilo.” (2006, p.262). Quando coloca a 

questão do sentido da arte na prática docente, a autora pergunta: “Como uma aula 

pode ser arte, se tudo o que se faz durante o seu acontecimento é discernir, 

identificar, representar?” (ZORDAN, 2006, p. 265). O problema das releituras não é 

da ordem da significação. O que se lê é o que se pensa e o que se pensa é uma 

criação. Ao colocar o ato de criar em segundo plano, em função do esforço 

desprendido para comunicar o sentido de uma obra, a potência criadora da arte 

passa a ter um papel quase imperceptível na experiência estética. “Não nos falta 

comunicação, ao contrário, nós temos comunicação demais, falta-nos criação.” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 140). Ao privilegiar as sensações no fruir e no 

fazer arte, a recepção de uma obra não pode ser analisada restritamente no campo 

da linguagem. Daí o possível desânimo em relação a repetição dos elementos 

formais lidos pelos alunos no relato da professora no início deste artigo. A leitura dos 

códigos visuais e a mediação cognitiva dão conta de elementos técnicos e formais 

de composição da arte, mas não respondem a totalidade do ato criador. 

Em seus estudos sobre a história, os fundamentos e as estruturas do ensino de arte 

na Espanha, Fernando Hernández (2006), desde uma perspectiva culturalista, opõe-
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se à prática de leitura de imagens para propor uma aprendizagem mais abrangente 

dentro de cada cultura. O autor assevera que o ensino da arte baseado no âmbito da 

linguagem pode se restringir aos elementos formais da imagem. 

Não se trata, pois, de aprender a ler uma imagem (como identificação de 
elementos visuais isolados), mas sim de conhecer criticamente as diferentes 
manifestações artísticas de cada cultura (e não só as obras de arte 
definidas como tais pela cultura ocidental e recolhidas em seus museus e 
enciclopédias). (HERNÁNDEZ, 2000, p. 78). 

Diante da grande diversidade cultural brasileira, para Hernández, os PCNs, por mais 

inovadora que muitas de suas proposições sejam, tem um forte componente de 

“idiossincrasia brasileira”, uma dificuldade de colocar em prática suas propostas 

alternativas ou interdisciplinares. (HERNÁNDEZ, 2000, p. 82 e 83). No entanto, uma 

concentração no campo cultural pode restringir a busca dos sentidos de uma obra 

aos determinantes temporais e espaciais. Na tentativa de fugir a esses 

determinismos, o pensamento da diferença conceitua o que vem a ser uma obra de 

arte: “a arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, 

nos sons ou nas pedras.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 228). A intenção 

sublimada na prática das releituras conhecidas pode ser aproximada ao que, 

segundo o pensamento de Deleuze e Guattari, vem a ser uma procura pela 

originalidade e pela instituição do belo e do bem na arte e na constituição da 

humanidade. Não há uma correspondência de causa e efeito entre o ato de 

interpretar e de criar. Os modelos que se estabelecem em nome do belo e do bem 

conduzem à transcendência enquanto valor de verdade. (DELEUZE; GUATTARI, 

1997, p.193). Nesse contexto, coloca-se o problema da formação de opinião a partir 

de uma cultura da repetição instituída a partir de modelos a serem reconhecidos por 

meio da contemplação, reflexão e comunicação.  

A opinião é um pensamento que se molda estreitamente sobe a forma da 
recognição: recognição de uma qualidade na percepção (contemplação), 
recognição de um grupo na afecção (reflexão), recognição de um rival na 
possibilidade de outros grupos e outras qualidades (comunicação). 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 190). 

As pessoas têm mais capacidade para pensar o novo que acreditam. O problema é 

que elas estão presas a representações fixas. As imagens escolhidas como 

representantes de um determinado estilo, técnica e época, fixadas por discursos, 

acabam por estandardizar a visão que se tem da arte e da vida como um todo. A 

modernidade se encarregou de instituir suas imagens prontas. O problema da 
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releitura pode ser colocado no contexto da repetição como excesso de memória e 

história. “O indivíduo é tratado por seus educadores como sendo algo novo, mas que 

deve se tornar uma repetição.“ (NIETZSCHE, 2006, aforismo 228, p.146). Seguir um 

determinado modelo pode ser um passo importante, mas para suplantá-lo. As 

gerações novas anseiam por mudanças, fascinam-se pela novidade, resistem 

assimilar o que a tradição lhes legou. Mas o sistema educacional acaba priorizando 

suas práticas e discursos pelo principio da repetição de determinados modelos 

representacionais, enquanto dispositivos de poder. A prática da educação leva o 

indivíduo a se vincular ao já existente. O que é sabido é tomado como natural e 

imprescindível para a existência.  

5 Arte e vida 

Desde uma abordagem estética, Nadja Hermann (2006), discute as possíveis 

aproximações entre estética e ética na sua correlação entre a arte e a vida. Poderia 

a estética ser autônoma em relação a vida e a ética? Sua preocupação é por uma 

estetização exagerada, caracterizada por uma autonomia da arte sobre o cotidiano, 

o que conduziria a uma individualização da ética. Ao negar qualquer finalidade para 

a arte a não ser ela mesma e desacreditar a sua dimensão pedagógica, estar-se-ia 

afirmando a total autonomia da criação artística centrada em si mesma, 

desvinculada da capacidade de discernimento. (HERMANN, 2006, p. 36). “A 

possibilidade consiste justamente em que as vivências da experiência estética 

tragam novas interpretações para os princípios éticos e para as diversas maneiras 

de se dizer o bem, ampliados agora pela vivência da experiência estética.” (Op cit, 

2006, p. 44). Desse modo, a educação toma das experiências estéticas elementos 

para a aprendizagem que conduzem a novos modos de lidar com a ética. A autora 

pondera que, embora não se possa fazer uma relação direta entre ética e estética, 

uma total separação entre essas duas dimensões da vida não é possível, porque as 

formas de vida que atendem a interesses próprios estão numa relação de 

complementaridade com as que, por serem coletivas, precisam ser protegidas pela 

ética. (Op cit, 2006, p. 44 e 45). 

Sobre a mistura entre a arte e o cotidiano Fernando Cocchiarale discorre: “Nós 

temos que pensar essas características do nosso cotidiano porque um dos grandes 

obstáculos para entender a arte contemporânea é o fato de ela ter se tornado 
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parecida demais com a vida.” (COCCHIARALE, 2006, p. 39). A dificuldade que o 

grande público tem em reconhecer uma obra de arte contemporânea vai além de 

seus temas e características. Não se trata apenas de elas não se distinguirem do 

cotidiano. No entanto, por serem misturadas à vida, as obras contemporâneas criam 

uma confusão que é produtiva: é arte ou manifestação política? Arte de rua ou 

virtual? Tem autoria ou é anônima? Privado ou público? Popular ou erudita? Estilo 

ou movimento artístico? Arte independente ou estratégia de mercado? Na 

perspectiva Deleuze e Guattari, em vez de pensar por via alternativa (“ou”, “ou” “ou”), 

propõe-se pensar por adição (“e”, “e”, “e”), ou seja, pensar o múltiplo. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p.37). Para pensar por multiplicidade Deleuze (1974), em Platão e 

o Simulacro, propõe um distanciamento dos modelos idealizados herdados através 

da filosofia de Platão. O centro do pensamento de Deleuze mostra que não há um 

modelo ideal, inesperado, distinguível segundo certos padrões, mais verdadeiro a 

ser seguido, copiado. Trata-se de um modo de ver, no devir cotidiano, na vida, as 

semelhanças dos acontecimentos sem pressupor uma identidade preliminar. 

(DELEUZE, 1974, p. 267). Buscar o diferente e o inesperado em meio ao cotidiano 

pode levar ao desprezo do que é trivial. O banal também é da ordem do 

acontecimento da experiência estética: “Acho que é uma propaganda de xampu para 

matar piolho.” Sendo arte um modo de viver, o cotidiano está misturado na arte. O 

imitado e o falso também vêm a ser potências para a arte. 

6 A criação 

Para criar é preciso esquecer, pois a criação exige a afirmação da novidade como 

diferenciação. Não se propõe uma volta ao passado nem um lançar-se ao futuro. 

Ainda que seja uma construção, ou uma reconstrução do que foi visto, sentido, 

pensado, não se trata de refletir o que os outros disseram, escreveram, pintaram, 

mas de ser capaz de estabelecer uma relação de correspondência que seja nova, 

que não havia sido pensada antes. Também não se trata de se precipitar no futuro 

em busca de uma transcendentalidade. Nem mesmo de estabelecer uma 

diferenciação entre o teórico e o prático. Portanto, o ato de criar não tem a ver com 

contemplação, reflexão e comunicação, mas com o estabelecimento de uma relação 

ainda não pensada como invenção de uma novidade num tempo imaginado, sem 

moral, sem verdade. 
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O ato de criação se relaciona com o pensamento do novo contra a opinião. Deleuze 

e Guattari, no livro O que é a filosofia?, situam a arte juntamente com a filosofia e a 

ciência no combate entre o caos e o pensamento contra a opinião. O artista traz do 

caos variedades contra a opinião. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 260s). Assim 

como o desenho é uma forma recortada no espaço, o pensamento corta o caos. 

Apesar das tentativas de conter o caos, ecos de resistência aspiram pelo retorno ao 

caos, aos acontecimentos, mas não para afirmar a essência, a coisa. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p. 68). 

Uma das problemáticas relacionadas à criação é a questão do uso de clichês. 

Clichês deixam de ser potência para a criação quando são dadas de antemão, como 

imagens prontas. A criação não tem necessidade de negar o clichê, a não ser 

quando é tomado como lugar-comum. Nesse caso, criar é romper com o 

pensamento pronto, pré-concebido, de pretensão universalista. Um dos movimentos 

da arte é desmanchar os clichês, quebrar convenções e criar para além dos limites 

dos códigos das representações fechadas. 

Ainda assim, o problema não são os clichês em si, porque, na perspectiva da 

diferença, não se pensa na ordem do ser, mas em devires. Nesse caso, o problema 

colocado é uso que se faz dos clichês. A repetição dos clichês pode ser tomada 

como estratégia para operar uma saturação da forma do significado contra as 

palavras de ordem que instituem modelos prontos. Esse foi um dos efeitos dos 

artistas da Pop Art, o uso que fizeram das imagens banalizadas da mídia, como 

Andy Warhol com as latas de sopa Campbell, as garrafas de Coca-Cola e as caixas 

de sabão Brillo. O pesquisador e crítico de arte Arthur Danto concebe as obras de 

Andy Warhrol como objetos comuns transformados em arte, mas, ao terem sido 

instituídos como arte, diferenciam-se substancialmente dos demais objetos do 

cotidiano: “uma obra de arte tem um grande número de propriedades muito 

diferentes das que caracterizam um objeto que, apesar de materialmente 

indiferenciável dela, não é uma obra de arte” (Danto, 2005, p.151). A Por Art 

banalizou o que já estava banalizado, mas sem reafirmar os seus códigos. Algo do 

uso cotidiano é instituído como objeto de arte, mas já não se confunde mais com o 

cotidiano. Por essa atitude, com toda a força que ela coloca em movimento, faz do 

objeto comum arte. Neste contexto, uma metodologia da releitura de obras pode ser 
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usada como meio para forçar leituras ambíguas, múltiplas, provocar a ambigüidade 

e estendê-la ao máximo. 

No contexto das aulas de artes, as práticas de leituras e releituras de obras de arte 

são tomadas como encontros intensivos com as coisas, fecundando ressonâncias 

entre artistas e expectadores e promovendo a ação criadora dos alunos. Nessa 

perspectiva, interpretar é reinventar, imaginar, fantasiar e falsear. Não se nega o ato 

de interpretar, mas as imposições de sentido que os discursos prontos sobre a arte 

produzem. A multiplicidade de leituras e reeleituras leva a ação criadora. Criar vem a 

ser um ato de liberdade. As práticas de sala de aula como um todo abrem espaço 

para a criação, proliferando tanto as conexões quanto as disjunções na invenção da 

novidade. Como modo de pensar, a arte busca criar variações. Pode-se ensinar 

técnicas, formas de expressão diferentes, circunstâncias históricas que envolveram 

certos modos de expressão plástica, mas a arte, enquanto criação, não se ensina, 

se faz, se vive, pois pressupõe a experiência. Da narrativa inicial: Bastou isto e a 

professora começou a pensar em novos modos para trabalhar o quadro de Tarsila. 

Fazer arte, em vez de ensiná-la, é a via pedagógica que se propõe. 

 

                                                           
1
 O relato apresenta uma sistematização de experiências em sala de aula realizadas pelo autor em escolas das 

redes municipais de ensino dos municípios de Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, entre os 
anos de 2007 e 2010. A atribuição do relato ao gênero feminino faz referência ao predomínio do universo 
feminino na docência em artes e educação, conforme pesquisa de Luciana Gruppeli Loponte, Gênero, educação 
e docência nas artes visuais. (LOPONTE, 2006, p.243-259). 

2
 Disponível em: http://www.artenaescola.org.br/mediateca_artebr.php. Acesso em 10 jan 2011. 

3
 O material citado, Arte na Escola, traz uma compreensão do desenvolvimento estético baseado nos estudos de 

Abigail Housen, em sua tese de doutorado The eye of the beholder: measuring aesthetic development, publicado 
pela Harvard University, em 1983. Segundo Housen, o primeiro contato com a obra, que corresponde ao estágio 
descritivo, está associado aos elementos concretos que mais chamam a atenção, como cores, formas, figuras. 

4
 Figura lendária que ataca violentamente animais rurais, mulheres e crianças. 

5
 O que vemos está intrinsecamente ligado ao que criamos. 

6
 A difusão da Proposta Triangular (produção, contextualização e leitura de imagem) ocorreu no período em que 

Paulo Freire foi secretário da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (1989 a 1992). Desde então, milhares de 
alunos passaram a ter contato com reproduções de obras de arte, o que também levou a uma maior procura 
pelas visitas a museus e exposições para ver os originais. (GALVANI, 2006, 144; BARBOSA, 1998, p.35). 

7
 Disponível em: http://www.revista.art.br/site-numero-02/projetos.htm. Acesso em 11 jan 2011. 
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