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Resumo

Este artigo propõe a escrita de uma educação das artes visuais com 
minúsculas. Para tanto, trabalha com as noções de resistência e experi-
mentação para pensar a formação de professores de/com artes visuais 
frente ao contexto das macropolíticas que, supostamente, colocam em 
risco o ensino da arte como componente curricular na educação básica. 
A concepção de uma formação menor é acionada no sentido de mapear 
algumas estratégias utilizadas pelos/as autores/as deste texto, em seus 
contextos de docência e pesquisa. Para a realização do ensaio em ques-
tão, foram abordados referenciais teóricos de autores como Deleuze e 
Guattari (2012a, 2012b) e Ribetto (2011, 2014), entre outros. Como mé-
todo de trabalho operou-se com as palavras-rastros em revezamento, 
como um modo de pensar junto a um coletivo com variações de uma 
mesma problemática a fim de ensaiar outras engrenagens. 

Palavras-chave: educação das artes visuais, educação menor, resistên-
cia, experimentação, minúsculas.

Abstract

This paper proposes the writing of a lowercase visual arts education. 
Therefore, it works with the notion of resistance and experimentation 
to think the formation of teachers of/with visual arts in relation to the 
context of micropolicies that supposedly put the teaching of art as cur-
ricular component in basic education at risk. The conception of a minor 
formation is activated in the sense of mapping some strategies used by 
the authors of this paper in their research and teaching settings. For 
the realization of this essay, a theoretical framework including authors 
such as Deleuze and Guattari (2012a, 2012b) and Ribetto (2011, 2014), 
is used. As method we operated tracking words in alternance, as a way 
for thinking collectively with variations of a problem in order to rehear-
se other gearings.

Keywords: visual arts education, minor education, resistance, experi-
mentation, lowercase.

Con(textos)

A escrita que segue foi produzida por textos de contextos dife-
rentes, à oito mãos. Somos professores/as de cursos de formação de 
professores em locais distintos do Brasil e, cada um/a ao seu modo, 
temos trabalhado com artes visuais nas atividades de ensino que mi-
nistramos. Uma escrita em conjunto – exercício que temos produzido 
seguidamente – é sempre uma artesania complexa que requer desper-
sonificar-se, abrir mão de um Eu formado, dono da palavra, para entrar 
em um devir-todo-mundo (Deleuze & Guattari, 2012a). Um devir sin-
gular da escrita, resultante de um conjunto de vozes muito específico, o 
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qual ressoa sempre momentaneamente visto que, mesmo pessoas que 
se reúnem repetidamente para uma conversação de escrita, não são as 
mesmas a cada vez.

Para escrever, nesse sentido, temos buscado encontrar linhas (in)
visíveis que nos conectam em nossas diferenças. Essa escrita, tem se 
caracterizado por palavras-rastros em revezamento, isto é, fragmen-
tos de textos são escritos por cada um dos autores, que vai passando 
a outras mãos em revezamento, como um modo de pensar junto a um 
coletivo com variações de uma mesma problemática a fim de ensaiar 
outras engrenagens. Esse processo acontece em inúmeras rodadas, até 
a finalização do texto. Ou seja, para o presente texto, buscamos arranjar 
concepções de formação de professores com as quais temos operado, 
especialmente frente ao contexto político/social/cultural em que vive-
mos mundialmente, sobretudo no Brasil dos últimos tempos.

Diante da questão lançada pela Rede Visível como mobilizadora 
da escrita – O Ensino de Arte está em perigo? –, mapeamos, pois, nossas 
estratégias de resistência, como uma espécie de blefe a esse suposto 
perigo. Confiamos, portanto, que as experimentações que podemos 
lançar como possibilidades formativas, ainda são a máquina de guerra 
(Deleuze & Guattari, 2012b) com a qual temos condições de lutar contra 
as normatizações pasteurizantes propostas pelas grandes políticas de 
Estado.

Um posicionar-se 

Nesta escrita, ensaiamos uma educação das artes visuais com 
minúsculas. Roubamos esse termo – com minúsculas – do livro ‘políti-
cas, poéticas e práticas pedagógicas (com minúsculas)’ organizado por 
Anelice Ribetto (2014) para nos posicionar e nos referir a essa paisagem 
que tem nos produzido e que temos produzido enquanto professores/
as e pesquisadores/as em educação e artes visuais. Escrever com mi-
núsculas não se restringe aqui apenas a uma questão de grafia, mas 
implica também movimentações micro, singulares, nessa paisagem em 
constante agitação. Trata-se de uma política, portanto, de um posicio-
nar-se. De um devir-revolucionário ou de um situar-se ‘entre’, como 
trataremos mais adiante. Escrever com e em meio à uma educação das 
artes visuais que se produz nas “pequenas frestas e frinchas dos fazeres 
e dos discursos pedagógicos” (Veiga-Neto, 2014, p. 7). 

Falamos em educação das artes visuais, e não de ‘ensino das 
artes visuais’, por apostarmos na ideia de que a aprendizagem não é 
algo que depende propriamente de alguém que ensine, mas se trata, 
antes, de encontros com signos que nos mobilizam a pensar (Deleuze, 
2003), encontros esses que podem acontecer em meio ao ‘estar juntos’ 
da educação, mas dos quais, enquanto professores/as, não temos ple-
no controle se irão ocorrer. Somos lançadores de sementes que podem 
vir a brotar, ou não (Gallo, 2012), enquanto que sementes lançadas por 
outros envolvidos nesse processo também podem vir a brotar em nós. 
E, é nessa troca, nesse estar juntos, sem hierarquia em relação aos que 
ensinam e aos que aprendem, que os signos podem vingar por vias 
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inusitadas, enquanto produção de sentidos que escapam ao âmbito da 
mera re-cognição (Kastrup, 2001) e da reafirmação de saberes já dados.

Ao falarmos em educação das artes visuais, nos referimos, por-
tanto, a um modo de pensar a experiência educativa “como lugar de 
encontro” (Oliveira, 2013, p. 225). Lugar de encontro não apenas com 
pessoas, mas com visualidades, textos, “consigo mesmo, encontros 
com o pensamento que se move” (Oliveira, 2013, p. 226). Escrevemos 
em minúsculas como uma maneira de não impormos uma fronteira 
que delimite ‘grandes áreas’ e ‘áreas menores’, como uma maneira de 
não impormos hierarquias, tal como pretendiam as Belas Artes1, que ao 
colocar-se em maiúsculas, operavam uma dualidade que abrigava de 
um lado as artes maiores (pintura, escultura e desenho) e de outro, as 
artes menores (artesanato, gravura, cerâmica, etc.). 

Não nos interessa também a classificação que define o que seria 
um ‘bom modo’, ou um ‘modo correto’ de olhar para aquilo que no-
meamos ‘artes visuais’. Nos interessa, antes, o que os encontros com as 
diferentes manifestações que circulam na superfície cotidiana (não ape-
nas visuais), podem disparar a pensar/produzir/criar, ou seja, que ex-
periências estéticas (Pereira, 2012) nos capturam, nos subjetivam e nos 
convidam a contribuir com outras camadas de sentidos. Nos interessam 
as operações inventivas que podemos experimentar com imagens, com 
acontecimentos, com modos de ver, com produções as mais diversas, 
com interpretações, com articulações, com materialidades (corporais, 
sonoras, fílmicas, etc.) e com outras tantas formas de nos relacionarmos 
com as ‘artes’ (também com minúsculas) e com o que dela devém. For-
mas essas que produzem efeitos em nosso cotidiano, em nosso modo 
de conduzir/inventariar nossa existência, e de nos relacionarmos com o 
meio. Nos interessa pensar como nossas movimentações micro, por en-
tre manifestações artísticas e experiências educativas em artes visuais 
podem produzir processos de invenção de outros modos de ver, sentir, 
e experienciar, quiçá inventar outros mundos, micromundos no meio 
deste mundo. 

Ou seja, trata-se de resistir, ou operar devires-revolucionários, 
antes de fazer grandes revoluções. Um devir-revolucionário que “per-
manece indiferente às questões de um futuro e de um passado da re-
volução” que se “passa entre os dois” (Deleuze & Guattari, 2012a, p. 
94). O que tal devir-revolucionário nos impele a pensar, quando nos 
deparamos com algumas mudanças sugeridas pelas macropolíticas 
brasileiras2? Tais macropolíticas têm nos oferecido muitos entraves, e 
as mudanças sugeridas interferem em conquistas de um tempo não tão 
distante, já que data de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

1  De acordo com Dias (2011), as Belas Artes afirmam-se com o aparecimento 
das Academias de Arte no século XVI até o auge do século XVIII, como sinônimo de 
arte acadêmica. Tal perspectiva sistematiza saberes artísticos advindos dos chamados 
Mestres dos séculos XV e XVI e basicamente se sustenta sobre o ensino técnico da 
pintura, da escultura e do desenho com o intuito de provocar ‘beleza’ através de uma 
obra sem necessariamente a mesma ter alguma aplicabilidade utilitária.
2  As mudanças as quais nos referimos são especialmente o conjunto de diretri-
zes conhecidas como ‘Reforma do Ensino Médio’ e a Base Nacional Comum Curricular 
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Nacional (Lei 9.394/96), a qual garantiu um lugar para o ensino da arte 
no currículo escolar da educação básica. Nesse âmbito, são questões 
caras a nós, professores/as e pesquisadores/as ocupados/as na tentati-
va de escrever uma educação das artes visuais com minúsculas: o que 
temos produzido junto a esse entrave? O que temos produzido ‘entre’ 
legislações, políticas públicas e as artes visuais nas escolas e na forma-
ção de professores que atuarão nesses espaços educativos?

Para ousar responder a essas questões, buscamos aqui falar de 
um posicionar-se ‘entre’. Pensamos que é no ‘entre dois’, na relação, 
que podemos inventar linhas de fuga das macropolíticas, positivando 
nossas ações diante delas. É somente em meio às legislações e políticas 
públicas que elas podem ser desobedecidas, operadas em seus encaixes 
e desencaixes com as experiências cotidianas vivenciadas nas escolas e 
nas universidades. Trata-se de problematizar: o que podem as legisla-
ções e políticas públicas? Se elas assumem um nível macro, o que temos 
produzido em nível micro com elas, a partir delas, em meio a elas, dian-
te delas? O que podemos em nível micro com relação a elas (a despeito 
de sua legitimação, ou necessidade de mudanças)?

Talvez possa soar estranho ao leitor deste texto que, logo em um 
momento tão delicado em termos de direitos para a educação das artes 
visuais, assumamos justamente a escrita de tal termo em minúsculas. 
Ora, uma escrita em minúsculas não se impõe! Ela antes busca brechas, 
poros, os quais, por estar pequenina, pode atravessar, como uma molé-
cula contagiosa, nos gestos menores de uma educação que não cabe nos 
papéis das legislações e políticas de nível macro, que não cabe em uma 
educação maior. Por educação maior entendemos aquela 

das políticas públicas de educação, dos parâme-
tros e das diretrizes, [...] da constituição e da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, [...] 
aquela instituída e que quer instituir-se, fazer-se 
presente, fazer-se acontecer [...] aquela dos gran-
des mapas e projetos (Gallo, 2003, p. 78).

Pode uma escrita em minúsculas operar devires revolucionários, 
arrastando a educação maior com linhas feiticeiras, de fuga, que não 
buscam fugir do mundo ou da situação, mas que podem fazer fugir um 
sistema dito maior? O que pode uma educação das artes visuais com 
minúsculas?

(BNCC) para o Ensino Fundamental (homologada em 21/12/2017) e para o Ensino Mé-
dio (ainda em discussão). Não cabe no escopo deste texto discutirmos em profundidade 
cada uma dessas propostas, contudo, a crítica que se tem feito a elas pela comunidade 
acadêmica especializada, entre outras, é em relação ao modo como as Artes em suas 
quatro dimensões – artes visuais, dança, música e teatro – foram tratadas nos documen-
tos que as regulamentam, ou seja, flexibilizando sua obrigatoriedade em todos os níveis 
da educação básica enquanto componentes curriculares e abrindo margem para que 
professores que não tenham formação específica lecionem as mesmas.
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Resistência e experimentação no estar juntos

Enquanto professores/as, nesses tempos que nos assolam, resis-
tir talvez signifique manter nosso espaço de criação em meio a espaços 
de experimentação. Não a criação de ‘algo’, de um ‘objeto’, mas a cria-
ção enquanto invenção de si. Enquanto potência que atravessa os mo-
dos como nos relacionamos conosco, com o mundo à nossa volta e com 
outros. Como observa Deleuze (2010, p. 183) “criar não é comunicar, 
mas resistir”, é apostar que é possível fazer algo, é inventar outras vias 
no seu campo de atuação, é investir em linhas de fuga, pois ao fazer isso 
traímos as significações hegemônicas e criamos sentidos e potências de 
vida. Enquanto professores/as podemos resistir, atuando no cenário 
que nos compete e com as ferramentas de que dispomos no momento, 
fazendo operar mudanças moleculares. 

Não se trata aqui de buscar as grandes políticas 
que nortearão os atos cotidianos, mas sim de em-
penhar-se nos atos cotidianos. Em lugar do gran-
de estrategista, o pequeno ‘faz tudo’ do dia-a-dia, 
cavando seus buracos, minando os espaços, ofere-
cendo resistências (Gallo, 2003, p. 82).

Silvio Gallo, a partir de Antônio Negri, menciona que “já não 
vivemos um tempo de profetas, mas um tempo de militantes [...]: hoje, 
mais importante do que anunciar um futuro, parece ser produzir coti-
dianamente o presente, para possibilitar o futuro” (Gallo, 2003, p. 71). 
O autor, fazendo um deslocamento dos termos apontados por Negri, 
os traz para a paisagem da educação, propondo dessa forma as noções 
de professor-profeta e professor-militante. Segundo o autor, no âmbito 
da modernidade, o professor-profeta atuaria como o professor crítico, 
ou seja, “como alguém que, vislumbrando a possibilidade de um novo 
mundo, fazia a crítica do presente e procurava apresentar, então, a par-
tir da crítica do presente, a possibilidade de um mundo novo” (Gallo, 
2003, p. 73). Já o professor militante não anunciaria algo novo, mas 
“viver(ia) as situações e dentro dessas situações vividas produzir(ia) 
a possibilidade do novo” uma “construção coletiva” (Gallo, 2003, p. 
73). O professor militante atuaria no nível da micropolítica, “na sala de 
aula, […] nas micro-relações cotidianas, construindo um mundo dentro 
do mundo, cavando trincheiras de desejo” (Gallo, 2003, p. 78).

Enquanto professores/as que se encontram com a formação ini-
cial e singular de professores/as em artes visuais, nosso modo de operar 
resistências e de convidar nossos/as acadêmicos/as a ensaiar tais opera-
ções em seus contextos de atuação enquanto docentes e/ou futuros do-
centes, tem se dado em “modos de escrever, modos de falar, modos de 
ver, de sentir, de experienciar” (Schneider, 2014, p. 33), que não se pren-
dem a uma suposta maneira correta de escrever, falar, ver, sentir e ex-
perienciar essa formação. Temos proposto, portanto, experimentações 
(com textos, imagens, filmes, exercícios em aula, imersões em escolas, 
etc.) que se arriscam no inusitado do encontro e que não oferecem ga-
rantias, mas que buscam fazer funcionar como potência o que nos acon-
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tece nesse processo, nos subjetivando singularmente. Como menciona 
Schneider (2014, p. 34) “experimentar é arriscar-se. Não se pode saber 
onde e em que se vai chegar em processo de experimentação”.

Uma formação ou uma educação pela experimentação, não bus-
ca retomar o projeto de racionalização da sociedade inventado pela mo-
dernidade, que tem como modo operativo o experimento (Schneider, 
2014). O experimento aparece no cenário moderno, como um meio de 
comprovação de algo que já está dado, não leva em conta a potência 
das variáveis que fazem vibrar o processo. Se as leva em consideração 
é para capturá-las, e para dizer que em conjunto com aquela variável, 
aquele corpo reagirá daquela forma específica, a qual, logo é cataloga-
da para servir de base, de modelo, de documento oficial para experi-
mentos por vir. A variável tem, desse modo, sua potência capturada. A 
variável, nesse cenário, pode ser tomada também como um erro, como 
algo que não deu certo. Algo que deve ser evitado para que o experi-
mento tenha sucesso. A experimentação, ao contrário do experimento, 
leva em conta que o que pode um corpo depende do encontro que ele 
tem com outro corpo, e por isso não podemos saber de antemão o que 
ele pode (Spinoza, 2016). Desse modo a experimentação

ruma para uma certa improvisação, estabelece al-
guns pontos de partida, algumas estratégias, mas 
não está pautada pelo método único e fundamen-
tado como verdadeiro. E é por isso que não se tra-
ta de oficializar. As práticas menores não querem 
a oficialização, não querem o modelo. Elas estão 
mais voltadas para o campo das possibilidades: o 
que pode alguma coisa? (Schneider, 2014, p. 34-
35).

Não queremos, portanto, oficializar, ou metodologizar uma edu-
cação das artes visuais com minúsculas. Ao escrever uma educação das 
artes visuais com minúsculas, intentamos antes tomar a própria escrita 
como experimentação. Tomar a escrita como movimento menor, que 
pode operar ‘ocos’ numa educação maior, ‘ocos’ onde podem correr 
as singularidades que fazem vibrar a vida na universidade e na escola, 
como irrupção de outros possíveis. Entendemos assim que essa se trata 
de uma escrita sem fim, uma escrita para ser operada desde a experiên-
cia, que é singular para cada um que experimenta essa paisagem move-
diça da educação das artes visuais, composta por uma multiplicidade 
de macro e micro realidades.

Afirmar isso não significa que estejamos caindo no abismo sem 
fim de um subjetivismo vazio, onde para cada um é de um jeito, porque 
cada um é um e, assim, qualquer proposição seria válida. Mas, porque 
cada um não ‘é’, mas ‘está’ se subjetivando, porque cada escrita ‘está’ 
sempre se fazendo, cada corpo ‘está’ sempre em arranjo com outros 
corpos é que a experiência atravessa a cada um de uma forma, sempre 
provisoriamente. E, essa experiência/experimentação só ganha potên-
cia na partilha, no encontro, no ‘estar juntos’ de que falávamos no início 
deste texto.
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Estar juntos pode ser, assim, lugar de experimentação e resistên-
cia. Para escrever juntos, para sobrepor e justapor vozes, para articular 
criações coletivas, forças mobilizadoras de mundos microscópicos. Não 
para gritar, nem para falar mais alto, nem para encontrar/ocupar um 
lugar central de fala, mas para deslizar por uma multiplicidade de lu-
gares, incorporar sonoridades, arranjar alturas e velocidades, compor 
com diferentes coletivos e heterogeneidades (não apenas pessoas, mas 
também animais, minerais, moléculas, coisas, etc.).

Uma formação menor

Ribetto (2011) nos convida a pensar a formação de professores a 
partir da experimentação e das relações transversais, buscando visuali-
zar esse território como um espaço menor, de resistência, de invenção e 
de desconstrução de um suposto campo maior. Dessa forma, ela aposta 
em uma formação sem um modelo autoritário, normativo e prescritivo 
a adotar, pois ao experienciar, o professor passa a afirmar a multipli-
cidade, uma multiplicidade que está sempre em movimento e que se 
esquiva ante qualquer tentativa de reduzi-la.

A autora referida busca – nas considerações que Deleuze e Gua-
ttari fazem da obra de Kafka (por uma literatura menor) e no desloca-
mento que Silvio Gallo empreende desse estudo (por uma educação 
menor) – ensaiar algumas ideias sobre formação menor, subvertendo a 
própria formação dominante e os saberes hegemônicos.

Uma formação menor embora seja parte da pro-
posta oficial, subverte essa oficialidade e, com 
os cacos que restam, produz desagregação dos 
Saberes hegemônicos que ficam deslocados, sem 
entender, porém, desterritorializados. A formação 
menor, através do riso, do sonho, do êxtase, do de-
lírio, da poesia quebra em mil pedaços a ideia de 
Uma realidade, de Um significado, de Uma ma-
neira de produzir conhecimentos (Ribetto, 2011, p. 
116).

A formação menor desconstrói a ideia de uma única maneira de 
produzir conhecimento, pois ela resiste e questiona a formação instituí-
da como padrão. Como ela se cria rizomaticamente, não se movimen-
ta de forma isolada e passa a ter um valor coletivo. Essa perspectiva, 
abranda o professor da cobrança de gestos heroicos e redentores, pois 
passa a investir naquilo que é possível produzir e aprender junto com 
o outro, inaugurando, talvez, modos de pensar a formação docente em 
termos de gestos e existências mínimas construídas na grupalidade (Ri-
betto, 2011).

Trata-se de uma formação que inventa a si mesma ao experimen-
tar as potências do menor, ao agarrar pontas de desterritorialização que 
ao mesmo tempo que a faz fugir, faz fugir junto a ela multiplicidades: 
faz fugir os estudantes, faz fugir os conteúdos, faz fugir os colegas de 
profissão, faz fugir um texto, uma visualidade, faz fugir o currículo, 
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as escrituras oficiais, faz fugir uma educação maior regida pelas ma-
cropolíticas. Agarrar essas pontas de desterritorialização diz respeito, 
portanto, a criar.

Uma criação sempre arrasta uma multiplicidade 
de elementos com ela. Faz uma composição. Criar 
em educação é trazer de fora estes elementos va-
riados e variantes, matérias que não são escolares, 
materiais inusitados, que nos fazem criar perspec-
tivas diferentes para trabalhar certos conteúdos 
(Schneider, 2014, p. 31).

Uma formação menor, produzida por artesanias, por variáveis e 
por experimentações menores, e que, portanto, não foge. Ao contrário, 
resiste e faz fugir. Encontra vãos onde pode (de)morar e criar. Tal cria-
ção nunca é solitária, nasce sempre de encontros, de um estar juntos 
que provoca os coletivos ao pensamento, que os mobiliza à criação e 
que arranja modos outros de docência, menos prescritivos, menos au-
toritários, mas nem por isso, menos potentes e/ou propositivos.

Uma educação das artes visuais com minúsculas se faz na polifo-
nia de um estar juntos, de um aprender mais do que um ensinar, de um 
deixar-se afetar para produzir/criar, de um escrever para pensar. Uma 
formação, nessa medida, é menos a entrada em uma fôrma e mais o en-
saio de formas, múltiplas, plurais, heterogêneas, impensadas. Formas 
de estar juntos, de experimentar e de resistir, de cunhar linhas de fuga, 
diásporas das forças normalizadoras, modos menores de existência.
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