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Resumo

Muitos são os desafios vivenciados hoje pelos arte-educadores brasi-
leiros, ainda mais, após a interrupção do governo legitimamente eleito 
no ano de 2014, que intensificou a adoção de medidas vinculadas ao 
neoliberalismo e a economia de mercado. A aprovação da Reforma do 
Ensino Médio e da BNCC – Base Nacional Comum Curricular    trou-
xeram retrocessos históricos em relação a presença da arte no currícu-
lo escolar, e não podem ser vistas desvinculadas do momento históri-
co que o Brasil atravessa. Afirmar uma arte educação de esquerda não 
é defender um programa ou partido político, mas uma educação e um 
ensino de arte inclusivo e insubordinado, que resista a mercadoriza-
ção e ao empobrecimento da experiência estética. 

Palavras-chave: Arte-educação. Brasil. Esquerda. Resistência. Sul Glo-
bal. 

Tempos sombrios: o que fazer quando reina a obscuri-
dade? Pode-se simplesmente esperar, dobrar-se, aceitar. 
Dizemos a nós mesmos que vai passar. Tentamos nos 
acostumar. Ou melhor: na escuridão, pintamos o piano 
de branco. De tanto nos acostumarmos – isso logo acon-
tece, pois o homem é um animal que se adapta rápido 
– não esperamos mais nada. O horizonte temporal do 
esperar acaba desaparecendo, como já tinha desapare-
cido nas trevas todo o horizonte visual. Onde reina a 
obscuridade sem limite não há mais o que esperar. Isso 
se chama submissão ao obscuro (ou, se preferirem, obe-
diência ao obscurantismo.  

Georges Didi-Huberman, 2017. 

 O trecho que abre este artigo foi retirado da apresentação da 
exposição Levantes, mostra transdisciplinar que esteve em cartaz até o 
início de 2018 no SESC Pinheiros, na cidade de São Paulo com curado-
ria do filósofo Georges Did-Huberman. Fotografias, instalações, vídeos, 
pinturas, performances, textos e poesias que abordavam os levantes en-
quanto gestos e atos coletivos que procuram transformar submissão em 
revolta, quietude em movimento.  Imagens que exploram de maneira 
crítica os modelos de governança e as práticas de poder que condicio-
nam grande parte de nossa experiência perceptiva e afetiva (Gili, 2017). 

 Dentro da sala expositiva, vendo as imagens, lendo os textos 
e tecendo relações, vinham a minha cabeça cenas do Movimento Pas-
se Livre (Fig. 1) e do Movimento de Ocupação das Escolas Públicas, 
ambos capitaneados, nos últimos anos, pela juventude brasileira em 
defesa de transporte e educação de qualidade. Manifestações de caráter 
popular e político que nos impediram de continuarmos inertes e anes-
tesiados para as demandas e as urgências que a nossa urbanidade nos 
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impõe. Um questionamento sobre a gestão pública, a ocupação dos es-
paços e o modelo de cidade que queremos viver. Assim, com o advento 
desses movimentos juvenis fomos obrigados a olhar para as cidades 
e perceber os reflexos que esta imagem  nos impõe, e neste processo 
percebermos que os reflexos são formas de perceber e construir olhares. 
O reflexo além de projeção de luz e cor de um corpo em outro é uma 
construção subjetiva pois revela o olhar de quem olha. 

Fig. 1. Por uma vida sem catracas, cartaz do Movimento Passe Livre de Florianópolis, 
Santa Catarina, Brasil. 

Os movimentos juvenis produziram momentos de vitalidade, in-
ventividade e contestação coletiva que contrastam com a apatia política 
de grande parte da população do país, inclusive dos profissionais da 
educação. E algumas outras questões ganhavam corpo ao percorrer a 
exposição: Por que nós arte-educadores não nos levantamos contra o 
desmantelamento que o ensino da arte vem sofrendo de forma vertigi-
nosa nos últimos dois anos? Por que continuamos submissos? Quietos? 
Passivos?  Podemos manifestar insubordinação em discursos e escritos, 
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mas como afirma Judith Butler, isso nada tem a ver com um levante. 
“Um levante acontece quando pessoas começam a se agrupar, a se des-
locar, a se manifestar em público e agir para desmantelar o regime ou o 
poder ao qual se sujeitam” (p. 29).

 O artista Moisés Patricio na série Aceita? (Fig.2), estende as 
mãos e nos oferece objetos encontrados nas ruas, resíduos que foram 
descartados e que retornam à nossa revelia. Entretanto, a mão aberta 
do artista às vezes fecha-se em uma figa – antigo símbolo europeu de 
proteção, que no Brasil colonial foi incorporada e ressignificada pelas 
religiões de matriz africana. A mão fechada e o punho levantado, torna-
-se não apenas proteção, mas símbolo de luta e resistência.  E nós arte-e-
ducadores? O que faremos com nossas mãos? Nossas palavras? Nossas 
ações? Continuaremos cada um nos seus pequenos nichos, bradando 
nossas “micropolíticas” e ao mesmo tempo aceitando dançar segundo 
a música que nos é imposta desde que ela nos permita vez em quando, 
levantarmos da cadeira e rodarmos a saia?

Fig. 2. Moisés Patrício, Aceita? (2013-2017). Fotografia, dimensões variáveis (detalhe). 
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 Como formador de professores de Arte retorno e discuto co-
tidianamente com meus alunos e alunas a produção teórica e critica 
construída pelos arte-educadores brasileiros das últimas décadas.  E 
constato como já apontaram Capra & Momoli (2018) o retrocesso que 
reduziu os espaços conquistados para a arte na educação “produzidos 
ao longo de três décadas, de 1987 a 2017, isto é, do ano em que ocorreu 
a criação da Federação de Arte Educadores do Brasil – FAEB” até hoje. 

A FAEB e muitas associações regionais empreen-
deram um movimento pujante com audiências 
públicas, “telegramaços” para Deputados e Sena-
dores, inúmeros abaixo-assinados e manifestos. 
Debateu-se com energia o uso de cada uma das 
expressões e dos termos utilizados na referida le-
gislação para assegurar que as artes fossem inte-
gradas ao currículo da educação básica. No entan-
to, não foi por meio dessa Lei, nem mesmo pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998) 
– que as aulas de arte foram garantidas na esco-
la. Nem mesmo vigoraram as tão sonhadas vagas 
para os professores com essa formação específica. 
Essa foi uma batalha que nunca chegou ao fim 
(Capra & Momoli, 2018).

  Onde escoou toda a vitalidade desprendida e acumulada ao 
longo de três décadas? Condescendência? Submissão? Sabemos que 
vozes ainda ecoam e resistem, Ana Mae Barbosa está aí para nos provar 
isso.   Mas, por que é tão difícil reunir e animar nossos artes-educadores 
para as urgências coletivas?  Afinal, o levante é sempre uma aventura 
coletiva, uma palavra que não existe individualizada.  É necessário que 
os arte-educadores brasileiros retomem a capacidade de organização, 
solidariedade e de implicação coletiva aos impasses e desafios aos quais 
somos submetidos. A mão que esmurra também é a que acolhe. Pois, 
complacência pode tanto ser submissão como resistência (fig. 3). 
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Fig. 3. Sidney Amaral, Complacência | 2014, resina e pó de mármore, 25 x 13 x 16 cm . 
Associação Cultural Videobrasil.

Sobre a questão das micropolíticas   

Aqui gostaria de retomar a questão da micropolítica, que muitas 
vezes, surge em discursos de arte-educadores esvaziada de seu con-
ceito original transgressor. E ingenuamente dada como um sentido 
autoevidente, que como aponta Neto (2015) prescinde da necessidade 
de percorrer o movimento lógico que o conceito envolve. Micropoliti-
ca surge no livro homônimo de Guattari & Rolnik (1986), onde Félix 
Guattari rememora em um dos capítulos, suas memórias enquanto es-
tudante de Farmácia, curso que não concluiu. E será posteriormente 
debatida no trabalho colaborativo entre Guattari e Deleuze. “A questão 
da micropolítica – ou seja, a questão de uma analítica das formações do 
desejo no campo social – diz respeito ao modo como se cruza o nível 
das diferenças sociais mais amplas (que chamei de “molar”), com aque-
le que chamei de “molecular” (Guattari & Rolnik, 1986, p. 127). 

A micropolítica trata do campo das forças, do que é invisível, 
enquanto a macropolítica trata das formas, do que é visível e é justa-
mente pelo fato de que esses modos são inseparáveis que é impossível 
defendermos micropolíticas desgarradas de uma compreensão mais 
ampla da realidade.  Ações e palavras que não questionam o modelo 
liberal que nos encontramos e nos aprisiona na mercadorização e pre-
carização da vida, na competividade do mercado, na flexibilização do 
trabalho, no desmantelamento do setor público e no enfraquecimen-
to do Estado de bem-estar social não podem ser compreendidas como 
micropolíticas, mas sim, como alienação.  

 Desta forma, é imprescindível, como já apontado em texto an-
terior (Carvalho, 2017), que enquanto educadores tenhamos clareza do 
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que está verdadeiramente em pauta quando se fala de flexibilidade e de 
reforma estrutural no mundo do trabalho presentes tanto na Reforma 
do Ensino Médio, quanto na BNCC – Base Nacional Comum Curricular 
e de que maneira afirmamos essas pautas ou nos insurgimos a partir de 
nossas práxis político-pedagógicas.  Não podemos concordar com 
a precarização do ensino da arte defendidos pela Reforma do Ensino 
Médio e pela BNCC. Numa época onde a contemplação e a reflexão são 
substituídas pela gratificação instantânea e que os pontos de vista são 
construídos superficialmente, em curto prazo e desviados para a apro-
vação do grupo corremos o risco de termos a mente e a sensibilidade 
também precarizada.    

 Não podemos corroborar o discurso das instituições financei-
ras internacionais como o Banco Mundial que insistem que “os currícu-
los inadequados” sem relação com a economia deveriam ser excluídos, 
que legitimam o empreendedorismo nas escolas como forma de incor-
poração da cultura empresarial e se esforçam para transferir a educação 
e o ensino da arte para organizações não governamentais, transferindo 
atividades desempenhadas por empregados profissionais para volun-
tários ou empregados com contratos precários.    

 A lógica empresarial e neoliberal se instalou também nas uni-
versidades. Pesquisadores competem entre si pelos recursos privados, 
as universidades e seus pesquisadores são classificados por indicadores 
de desempenho, os diplomas tornam-se mercadorias, a burocratização 
do trabalho docente aliena a autonomia e a originalidade e faz com que 
produzimos mais, publiquemos mais e, cada vez, menos tempo temos 
para refletir e discutir toda essa produção.  

 Questionado num telefilme sobre o que é ser de esquerda, 
Gilles Deleuze afirma que não há governo de esquerda, o que existiria 
seria um governo favorável a algumas exigências da esquerda.  Ser de 
esquerda para o filósofo seria se colocar num horizonte mais amplo 
de percepção, um olhar que abarca primeiro o mundo e a experiência 
coletiva sem com isso, minimizar a experiência individual, ou seja, a 
simbiose entre a macro e a micropolítica. No Brasil e em alguns países 
da América Latina, governos acolheram demandas especificas dos mo-
vimentos de esquerda sem alterar a estrutura ideológica e financeira 
que os sustentavam, sendo devorados por isso.  Dessa forma, defender 
uma arte educação de esquerda não é defender um programa ou par-
tido político, mas uma educação e um ensino de arte insubordinado, 
que resista a mercadorização da experiência, questione as presenças e 
as ausências nos currículos, desvele as relações de poder que permeiam 
as práticas docentes, artísticas e de pesquisa, sem perder a capacidade 
de construir laços de solidariedade e ser afetado pelas necessidades dos 
outros. 

 Uma arte-educação que não apenas inclua a produção de ar-
tistas mulheres, gays, lésbicas, negros, indígenas, migrantes e dos paí-
ses não hegemônicos apenas em aulas, eventos e textos que tratem es-
pecificamente destas pautas, pois isso é reforçar as relações desiguais 
de poder que permeiam as práticas sociais. Há muito tempo Ana Mae 
Barbosa (1998, 2006, 2009) vem denunciando isso, como também, dis-
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correndo sobre a importância da consciência política dos arte-educa-
dores e da descolonização da experiência. Contudo, ainda dialogamos 
pouco com a produção teórica de africanos, sul-americanos e aceitamos 
o silêncio e o não reconhecimento internacional do conhecimento que 
produzimos no Brasil, e que revelam marcadores sociais que deslegiti-
mam as produções cientificas do Sul Global (Estermann (2011), Galindo 
(2013), Gomes (2017), Mbembe (2018)).  

Dentro deste contexto o Mujeres Creando, coletivo feminista cria-
do na Bolívia em 1992 e a atuação da artista multimídia Mariá Galindo 
(1964), uma de suas fundadoras, torna-se central ao fazerem críticas a 
ação dos movimentos de esquerda, da intervenção das ONGs nas polí-
ticas econômicas e culturais e a falta de autonomia política dos países 
da América Latina. Para as mulheres pertencentes ao coletivo “não se 
pode descolonizar sem despatriarcalizar”. Afinal, é impossível pensar em 
arte, cultura e educação na América Latina sem problematizar como 
sua história é atravessada pelo racismo, pelo sexismo, pela pobreza e 
pela violência. 

Considerações finais

Para finalizar este texto retorno a questão proposta pela mostra 
Levantes: Como as imagens apelam às nossas memórias para dar forma 
a nossos desejos de emancipação? 

As imagens e as obras artísticas despertam nossos sentidos, per-
cepções, inteligência, curiosidade, inquietações e podem nos mobilizar 
para a ação e o compartilhamento de outras experiências. Dando con-
tinuidade ao exercício proposto por Didi-Huberman escolhi a ação das 
mãos como um gesto que caracterizaria o desejo de emancipação da 
arte e da educação na América Latina.  Os brasileiros Moisés Patrício, 
Sidney Amaral, Xadalu (fig. 4), a boliviana Maria Galindo (fig. 5) e a co-
lombiana Maria Fernanda Cardoso (fig. 6) refletem diferentes experiên-
cias e lentes para perceber o mundo, nos incentivando a romper com a 
monotonia de ver as coisas do mesmo jeito.  Ver com novos olhos, rever 
aquilo que cotidianamente vemos, mas que anestesiados pelo cotidia-
no deixamos de perceber é um desafio que temos como professores/
mediadores de arte.  Que a força destas imagens também nos incentive 
a ação, a luta e a resistência. E que nossas micropolíticas não deixem 
de abarcar uma percepção mais ampla, no horizonte onde todos nós 
estamos inseridos.  
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Fig. 4. Xadalu, Abdução Kaiowá (2012), colagem, estêncil serigrafia e pintura. Acervo do artista. 
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Fig. 5. María Galindo, do Coletivo Mujeres Creando marca com tinta vermelha os mu-
ros da vice-presidência boliviana, 2016. Foto: Mujeres Creando.

Fig. 6. Maria Fernanda Cardoso, Mármore americano (1992-2000). Ossos de boi, 25 x 389 
x 93 cm. Daros Latinamerica Collection, Zurique.
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