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FORMA, SÍMBOLO E SINTOMA:  IMAGENS E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS1 

 

Vânia Olária2 

 

Resumo 

Este texto busca reflexões e análises com acontecimentos e imagens 

produzidas por estudantes trabalhadores da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, nas aulas de artes visuais, no segundo semestre de 2012, no curso 

PROEJA – Fic, no bairro Jardim Novo Mundo, em Goiânia-GO. Partindo do 

relativo sucesso de duas experiências pedagógicas anteriores, analiso suas 

limitações e apresento o prosseguimento com uma terceira ação docente, 

atribuindo interpretações para suas potencialidades. 

O embasamento teórico para as análises constitui-se com noções 

conceituais para arte como o demonstrado por Shusterman (1998) e em 

noções para as análises formais de imagem (OSTROWER, 1983; FOCILLON, 

2012), considerando também seus espaços virtuais, de potência e de não 

saber (DIDI-HUBERMAN (2005; 2010). Embasa-se também em noções para 

uma práxis docente investigativa visando transformações sociais e no trabalho 

como princípio educativo (FREIRE, 1996; GRAMSCI, 1982). Considerando a 

crise dos paradigmas dos métodos da ciência moderna como o demonstrado 

também por Japiassu (1978), de uma forma geral busco orientar minhas 

investigações em princípios de uma epistemologia transdisciplinar, 

considerando a razão aberta e o valor das artes para a criação de 

conhecimentos científicos (MORIN, 2000).  

 

Contextualizações 

Este texto trata de aspectos de uma ação pedagógica, de minha 

responsabilidade docente, intitulada “Das belas artes ao stop motion: estudos 

                                                 
1 Artigo apresentado na ANPED/CO/2014, em Goiânia. 
2 Vânia Olária é professora de Artes Visuais na Educação de Jovens e Adultos na cidade de Goiânia-GO. 
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presenciais e on-line”, no curso PROEJA – Fic3, que foi o contexto para a 

produção da imagem que será estudada neste texto. Essa ação pedagógica foi 

marcada por duas outras anteriores, com aquele curso: Vínhamos de 

experiências mais tradicionais com o ensino de artes, depois da realização de 

dois projetos: um com modelagem de autorretratos em tamanho natural, com 

argila, cujo mote foi o desenvolvimento de autonomias e construções 

identitárias; o outro projeto foi com pintura acrílica sobre tela, com o tema 

alimentação, área de formação do curso de Formação Inicial Continuada (FIC). 

Com as experiências que tiveram nos dois projetos com arte tradicional, 

os estudantes passaram a repensar suas antigas noções de arte como um dom 

para poucos. Os êxitos obtidos com seus processos de criação artística 

levaram-nos a refletir sobre conceitos e definições mais democráticos para as 

artes (SHUSTERMAN, 1998). Era essa minha preocupação docente principal 

àquela época. Com tais experiências, os/as estudantes transformaram uma 

realidade inicial de profundo descrédito consigo próprio/as para chegar, ao final 

do projeto, à realização de seus autorretratos em argila, tamanho natural, por 

exemplo – o que, no começo, julgaram como algo impossível para ele/as. 

Contudo, uma inquietação não me deixou ser levada pelo sucesso4 das 

duas ações pedagógicas anteriores, pois os estudantes, com as duas ações 

pedagógicas tradicionais, mantiveram-se distanciados dos conceitos e recursos 

tecnológicos de informação e comunicação atualmente existentes em nossa 

sociedade. Para os ateliês de modelagem em argila e pintura acrílica sobre 

tela, utilizaram, sobretudo, suas mãos e pincéis, de uma forma artesanal que 

deixou de ser a única possibilidade desde a Revolução Industrial. Por um lado, 

                                                 
3 O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – Proeja - foi criado com o Decreto nº 5.478 de 24 de junho de 2005. 

Depois de acirrados debates, houve a promulgação do Decreto nº 5.840 de 13 de julho de 2006. Nesse 

novo Decreto, ampliava-se a oportunidade de ofertas de cursos nos sistemas estaduais, municipais e nas 

entidades nacionais de serviço social, propiciando a integração dos cursos de formação inicial também no 

ensino fundamental na modalidade de EJA, o que resultou então na criação do PROEJA-FIC. (BRASIL, 

2007). Em Goiânia, esse curso foi uma iniciativa pioneira, realizada por meio de uma parceria da SME 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia. 
4 Os estudantes tiveram seus trabalhos repercutidos em Goiânia e no estado de Goiás. Além de terem 

expostas suas obras em duas mostras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - 

SME e uma no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia: Goiás - IFG, também foram 

entrevistados e tiveram seus trabalhos veiculados no jornal “O Popular”, mídia impressa e em um 

noticiário de TV, o “Jornal Anhanguera”. Além da veiculação das análises dos estudantes sobre o projeto, 

eu também publiquei minhas reflexões, com um artigo intitulado “Construções identitárias: auto-retratos 

em argila”, em uma revista da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (OLÁRIA, 2012, p. 39-43). 
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compreenderam que conhecimentos e técnicas artísticas são passíveis de 

serem ensinadas/aprendidas; vivenciadas e construídas socialmente. Mas, por 

outro lado, talvez tenham reforçado conceitos de arte como saberes individuais 

introjetados, caracterizados por conhecimentos e ‘habilidades’, mesmo que 

intelectuais - além das manuais -, mas encerrados em capacidades pessoais 

isoladas, passando ao largo da riqueza atual acessível para a produção 

coletiva com recursos tecnológicos existentes atualmente. 

Com tais avaliações, para o segundo semestre de 2012, desenvolvi com 

os estudantes a proposta pedagógica intitulada “Das belas artes ao stop 

motion: estudos presenciais e on-line”, quando, finalmente, o laboratório de 

informática e o acesso à internet foram disponibilizados ao curso. Este projeto 

buscou a inserção de “novos meios” para a arte dos estudantes, considerando 

a necessidade de que se apropriassem do laboratório de informática da escola 

e rede mundial de computadores - Internet. A proposta inicial para a criação de 

um espaço on-line de estudos também poderia complementar uma carga 

horária presencial reduzida para o curso, com sistema alternativo de 

funcionamento5. Contudo, mesmo com a criação e disponibilização desse 

espaço telepresencial, os estudantes não conseguiram dele participar. Nem 

mesmo nossas comunicações por e-mails foram apropriadas por todos, sendo 

que poucos já tinham suas contas criadas antes do projeto, o que pode ser 

mais bem investigado em outra ocasião, que não a deste texto. 

O processo do ateliê artístico se desenvolveu com vistas a um resultado: 

um vídeo com animação stop motion. Porém, chegamos ao final do ano letivo 

sem que o vídeo fosse montado e finalizado, assim os estudos se 

desenvolveram com a criação do roteiro, dos personagens, dos cenários e das 

imagens capturadas com as fotografias. Penso que tal situação pode ser mais 

bem compreendida com a utilização de noções da arte conceitual que, 

conforme o demonstrado por Ostrower (1983, p. 341), por não apresentar uma 

                                                 
5 A proposta da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia - SME para a Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos - EAJA orientou o sistema alternativo para esse curso, com carga horária presencial 

reduzida, pois o número de matrículas não foi suficiente para a abertura de quatro turmas – o mínimo para 

o sistema geral da EAJA. Nesse sistema, com uma jornada letiva de três horas diárias, a carga horária 

deve ser complementada “por meio de trabalhos desenvolvidos, fora do horário letivo, por educandos e 

educadores” (GOIÂNIA, 2010, p. 57). 
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obra (ou ao menos a totalidade do que fora planejado), apresentou um projeto 

de ação futura “documentado com longas descrições, fotografias, slides, 

diagramas. Ou então, mostram-se [sic] peças e objetos que em determinados 

conjuntos devem sugerir uma situação e eventuais significados”. 

O tema para este projeto com arte digital, diferentemente dos outros dois 

anteriores, partiu de uma investigação para a construção de um tema gerador.         

“Os governantes são os responsáveis pela solução dos problemas da 

comunidade”: esse foi o tema gerador construído com as falas significativas 

do/as estudantes. O contratema para meu trabalho docente foi “A comunidade 

é a principal responsável pela articulação e solução dos problemas da própria 

comunidade”. No início do ateliê com arte digital foi feita a devolução do tema e 

apresentação do contratema aos estudantes. Com as discussões, as três 

turmas confirmaram seus significados e importância, solidificando-o e fazendo 

ampliações, com especificidades diferentes para cada turma. Levantaram 

temas específicos sobre o corpo: a Turma 3 e a Turma 2 voltaram-se para o 

bem-estar e atendimento público de saúde; a Turma 1 voltou-se para a 

importância que viam para a oferta de educação física e prática de esportes 

pelas escolas do bairro. 

          Assim, as discussões aconteciam e os conhecimentos iam sendo 

construídos à medida que os estudantes idealizavam e efetivavam o roteiro, 

construindo os personagens, os cenários e tirando as fotos para o vídeo. O 

roteiro desenvolvido pela Turma 3 apresentou cenas cotidianas de uma fila de 

espera para atendimento médico público no Centro de Assistência Integrado à 

Saúde (CAIS) do Jardim Novo Mundo. A Turma 2 produziu imagens sobre uma 

partida de futebol e estudantes modelaram os personagens e os objetos 

cênicos para os cenários em plastilina (a popular massinha de modelar).   

          A produção artística dessas duas turmas adquiriu importância especial 

para mim por causa de uma especificidade: em uma noite de muito calor, 

enquanto eles faziam as fotografias para o vídeo, os personagens em plastilina 

demandavam maiores cuidados para os posicionamentos cênicos que os 

estudantes queriam. Muitas vezes, enquanto ajustavam suas posições na fila 

ou no balcão de atendimento, suas mãos apareciam nas fotografias. Os 

estudantes, ao analisarem as fotos na câmera e em seus aparelhos celulares, 



5 

 

onde faziam um pré-teste passando as imagens em sequência, rapidamente 

orientavam-me a descartá-las como fotos que tinham ficado ‘erradas’. 

 
Figura 1: Fotomontagem. Vânia Olária, 11 de jun. 2013.  

Autoria das fotos: estudantes Eugênia Juliana Rocha Silva e Emerson Ítalo Rocha, nov. a dez. de 2012. 

 

Interpretações 

Quando fiz a fotomontagem, intitulei a imagem com outros sentidos 

possíveis que eu via para os 27 ‘erros’ - assim considerados pelos estudantes 

por terem aparecido suas mãos enquanto movimentavam os personagens no 

espaço cênico. As possibilidades de outros sentidos para as fotos descartadas 

pelos estudantes me chamaram a atenção, logo que me foram mostradas pela 

primeira vez: lampejos simultâneos de compreensões díspares, globalizantes, 

ocorriam-me, em frações de segundos, insistindo com outras visualidades 

possíveis. 

Com a montagem, acentuou-se o que já intuía desde que essas imagens 

tomaram existência: a centralidade temática das mãos na composição – 

desenho e cor – emolduradas pelos antebraços que lhes acompanham em 

seus movimentos (movimentos presentes mesmo nas imagens ‘fixas’) e que, 
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com seus amarelos ocres e jogo de claro/escuro, parecem iluminar os 

caminhos que as formas vão realizando na composição. A delicadeza e êxito 

daqueles gestos de mãos trabalhadoras – pedreiros, operadores de call center, 

costureiras, autônomos, donas de casa, caminhoneiros, empregadas 

domésticas, serventes de pedreiro – ou de um rapaz ‘com laudo médico’; mãos 

calejadas ou desempregadas, em gestos sofisticados, calculados, meticulosos, 

procurando o que querem para a arte e para os problemas sociais e políticos 

de seu bairro: mãos fazendo arte e engendrando suas vidas.  

Esses sentidos e o tema são corroborados pela composição formal da 

fotomontagem, que lhes reforça vigor, dinamismo e vibração. A imagem 

configura-se em um bloco coeso, forte, de vermelho escuro, preenchido de 

verde; uma combinação de vermelho, cor primária, e o verde, cor secundária 

(mas que, muito semelhante ao azul, quase se equivale a uma primária). As 

fotos foram manipuladas, recortadas, com suas dimensões e proporções 

originais modificadas, para uma composição que resultou em uma harmonia 

ritmada, com os quadrados e retângulos aparentando repetições, com 

tempos/espaços dirigindo nosso olhar. A semelhança das fotos induz, a 

princípio, à ideia de série, mas logo se percebe que são cenas diferentes e, 

então, o olhar fica por mais tempo em cada uma. A combinação de cores e a 

combinação dos quadriláteros, na superfície com a mesma forma, bem como o 

preenchimento dos verdes com seus pontos claros, maiores e menores, 

proporcionam um dinamismo para a imagem, com elementos que parecem em 

movimento, como que passando por trás uns dos outros, mas mantendo-se em 

uma formação triangular e oferecendo os vazios, pequenos entre eles, e os 

outros dois, maiores, no alto, à esquerda e à direita. Trata-se de uma 

composição visual e, como explicado por Ostrower, nessa imagem há: 

 

Variações rítmicas e contrastes [...] Através dos contrastes, é a 
tensão espacial que predomina nas relações formais. Além de unir 
as várias partes da composição numa totalidade expressiva, a 
tensão é transportada para o próprio conteúdo emocional da obra, 
determinando o clima dramático da cena (OSTROWER, 1983, p. 
267-268). 
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Com essa imagem, têm-se uma apreensão orgânica das formas, como o 

demonstrado por Didi-Huberman (2010, p. 211): “a forma se auto-define, se 

transforma, e até se inverte e se rompe no desdobramento de suas próprias 

capacidades”. São interpretações ‘naturais’, direcionadas aos estudos nos 

quais se insere minha pesquisa: interpretações que podem reafirmar 

referenciais teóricos para uma educação integrada, em seu caráter edificante e 

humanizante para a classe trabalhadora, discutindo aspectos de suas 

experiências com a criação artística. A composição dos elementos – os 

personagens em uma fila para o atendimento público de saúde ou os jogadores 

no campo de futebol – e a presença das mãos decididas a construir críticas, 

ironias e sugestões de soluções para suas realidades, com um trabalho 

artístico, remetem-me a uma alegoria: a de que essas mãos querem ser mais, 

indo ao encontro daquele humanismo de Paulo Freire (1996, p. 21). O título 

fala de um futuro de transformações, com as mãos governantes e criativas que 

vejo. 

Tais interpretações podem ser relacionadas ao trabalho como princípio 

educativo para a Educação de Jovens e Adultos trabalhadores, em um sentido 

gramsciano, denunciando a farsa ‘democrática’ da multiplicação de abordagens 

profissionalizantes e, acrescento eu, abordagens estéticas e éticas que 

eternizam as diferenças tradicionais, uma vez que uma tendência 

verdadeiramente democrática “intrinsecamente não pode consistir apenas em 

que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa 

se tornar governante e que a sociedade o coloque, ainda que abstratamente, 

nas condições gerais de poder fazê-lo” (GRAMSCI, 1982, p. 137). 

É forte a simbologia para as mãos, esse “Deus quíntuplo a trabalhar no 

que ainda não existe”, e encontro ilustrações para o trabalho como princípio 

educativo também na discussão de Henry Focillon (2012, p. 13). Considero a 

importância desses sentidos, assim representados para a Educação de Jovens 

e Adultos trabalhadores, em um curso de formação inicial continuada para o 

mundo do trabalho:  

Entre a mão e a ferramenta começa uma amizade que não tem fim. 
Uma testemunha à outra seu calor vivo e a molda perpetuamente. 
[...] Então o instrumento inerte torna-se alguma coisa de vivo 
(FOCILLON, 2012, p. 14). 
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[...] Os resultados positivos dessa camaradagem em que jogam a 
amizade, a estima, a comunidade cotidiana do trabalho, o instinto e o 
orgulho da posse e, por fim, nos estratos mais elevados, o gosto por 
experimentar (FOCILLON, 2012, p. 14). 
Entre o braço e a ferramenta está o deus quíntuplo que percorre a 
escala de todas as grandezas, a mão do pedreiro das catedrais, a 
mão do pintor de iluminuras (FOCILLON, 2012, p. 15). 
De resto, ela não é computadora dos números, número ela mesma, 
órgão das contas e senhora das cadências? Sobretudo, ela toca o 
universo, sente-o, apodera-se dele, transforma-o [...]; não lhe basta 
recolher o que existe, é preciso que trabalhe no que ainda não há 
(FOCILLON, 2012, p. 17). 

 

Tais interpretações confirmam as construções de sentidos ideológicos, 

sentidos invisíveis, com noções de transformações sociais em uma 

investigação participante - a pesquisa-ação querida para aquele meu trabalho 

de professora investigadora. Assim, com tais análises, a construção de 

sentidos parece poder se fechar: os sentidos visíveis corroboram os invisíveis e 

vice-versa e ambos reafirmando o tema, o contratema e o futuro que 

enquadrou as fotos.  Não um tema qualquer, mas um “tema gerador” voltado 

para a transformação de suas realidades, conforme os ensinamentos de Paulo 

Freire. 

 

Visualidades: virtualidades 

As ‘leituras’ anteriores, entretanto, envolvem a imagem em uma 

embalagem de tendência a estabilidades conclusivas que parecem não lhe 

caber; em um sentido de progresso que não parece articular satisfatoriamente 

sua forma e sentidos. Um sentido circular verificável, positivo, parece impedir 

um possível e fértil jogo de contraditórios.  

Além da referência que o título também faz ao aspecto formal da 

imagem, como um objeto visual: uma fotonarrativa em quadrinhos, inspirada 

em minhas lembranças de infância, com as antigas fotonovelas que minha mãe 

lia - o que não me parece tão importante para as discussões (a não ser para 

investigar a criação dessa singela fotomontagem também como sintoma) -, 

intitulei a imagem já anunciando outros sentidos que podia ver, rejeitando o 

sentido de descarte, como o já intuído desde que foram tiradas. Assim, com um 

quase trocadilho, “instantâneos de futuro”, refiro-me a um futuro otimista e 

poético, em um momento fixado daquele presente, visto como um futuro de 
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crenças para mim: “Os discípulos de David, que pretendiam ditar suas obras a 

executores dóceis, não podiam retirar integralmente a personalidade das mãos 

desses servidores” (FOCILLON, 2012, p. 22). 

Mas apenas com tais significados, descarta-se a novidade, ainda 

persistindo na imagem seus desejos latentes, desejo de vida, desejo de 

visualidades... por exemplo, o que estão fazendo os personagens de massinha 

de modelar na imagem, comumente chamados familiarmente de ‘bonequinhos’, 

provavelmente também devido a sua escala reduzida...? 

As interpretações ‘naturais’, anteriores, não podem ser descartadas, 

assim como as considerações de aspectos formais da imagem. Elas nos 

permite aproximações a aspectos específicos, de acordo com seu repertório de 

origem. Mas isso é tudo? Olhem novamente a imagem: ela não continua 

pulsante e alterando-se, oferecendo-nos novos espaços, que não o do 

conhecimento verificável - visível ou invisível – mas espaços virtuais, de 

potência? O espaço do não saber...? 

Mesmo com os esclarecimentos que tivemos sobre a imagem, agarrada 

por nós pela análise formal, simbólica e seu contexto histórico de criação, ela 

insiste em ser mais... em exibir e nos propor um mistério, em diálogo com 

nosso olhar... ”viajamos” pela imagem porque vagamos solto/as, uma vez que 

nessa dimensão ela não conduz o nosso olhar de um lugar para outro, porque 

a trespassamos, vendo algo que está ali e não está, ou seja, está ali em 

potência, e por isso em flashes simultâneos de significados, sem nunca findar, 

pois inacabado, configurando-se o futuro, um futuro de conhecimentos e de 

não conhecimentos, pois saber e não saber andam de mãos dadas, conforme o 

demonstrado por Didi-Huberman (2005, p. 21). Agora, quando reconhecemos 

esse caráter de sujeito, para a imagem, respeitando-a em seus mistérios, é o 

desconhecido que nos olha... 

Significados desconhecidos da imagem mostram-se a nossos olhos, 

brincando de esconde-esconde com nossas ferramentas analíticas formais 

e/ou simbólicas, iconográficas. Ainda não possuímos o conhecimento de todos 

os seus conteúdos, ainda não dominamos a imagem – como quer alguma 

disposição positivista em ‘adquirir’ conhecimentos para a Educação de Jovens 

e Adultos trabalhadores.  
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Didi-Huberman (2005) discute sobre esses recalques que a imagem mantém 

de seu passado e nos oferece mais ferramentas para nossa caixa de 

bricolagens, com o conceito de “sintoma”, dialogando com o de “aura”, de 

Walter Benjamin: “Trata-se de um paradigma crítico, para uma dialética da 

imagem. É justamente o reconhecimento do não-saber para essa imagem 

(DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 22), e um não saber duplo!, pois mostra algo do 

presente da imagem que não podemos precisar e mostra também um saber do 

passado. Mas como está encerrado lá, também é um não poder conhecer. É 

justamente esse jogo entre o que sabemos e o que não sabemos que abre as 

portas para a construção de conhecimentos. Inverificáveis, mas com suficiente 

eficácia para nossas compreensões. 

Fotonarrativa em quadrinhos: aura – sintoma 

Esse paradigma da visualidade nos remete a uma luta de poder. Como 

posso, com essa nova economia para a distribuição de pontos de vista, 

construir evidências de eficácia visual para essa imagem e seus espaços 

existenciais de relações de poder e dominação com estudantes trabalhadores 

da Educação de Jovens e Adultos? 

Se nos permitimos buscar conexões virtuais de memória para as 

imagens dos estudantes, podemos encontrar personagens ocupando o espaço 

do cenário que não são simples ‘bonequinhos’, mesmo com suas escalas 

reduzidas. Podem ser autorretratos dos estudantes que os modelaram, pois 

eles vinham de uma experiência anterior em que fizeram autorretratos em 

tamanho natural, com argila, cujo tema foi construções identitárias e 

autonomias. 

 

Figura 2: Mostra de Expressão Artístico-cultural da EAJA. Autoria da foto: Joana C.N. 
Menezes-Faria (2011). 
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Todos foram capazes de se autorretratar, a meu ver, dialeticamente, em 

construções (e desconstruções e reconstruções) para suas trajetórias 

identitárias. 

 

 

 

                                     

 

Figura 3: Detalhes da Mostra de Expressão Artístico-cultural da EAJA. Autoria das fotos: Joana 
C.N. Menezes-Faria (2011). 

 

A movimentação que vemos na fotomontagem em questão, com mãos 

que tocam seus personagens autorretratos, tem livre trânsito pelas várias 

dimensões espaço – tempo: as mãos como pontes religando passados e 

futuros (re) construídos, transformados, encarnados pelos personagens, 

tornados digitais pela fotografia. Eles podem ser compreendidos como 

avatares... 
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Figura 1: Fotomontagem. Vânia Olária, 11 de jun. 2013.  

Autoria das fotos: estudantes Eugênia Juliana Rocha Silva e Emerson Ítalo Rocha, nov. a dez. de 2012. 

 

As imagens da figura poderiam ser metanarrativas de autonomias 

identitárias e trânsitos existenciais? Como diz Didi-Huberman (2005), trata-se 

mesmo de uma disposição para ‘adivinhações’. Uma disposição para 

compreender a imagem e deixar que ela nos compreenda, reinventando diante 

de seu visível, considerando os sintomas de sua visualidade (DIDI-

HUBERMAN, 2005, p. 28), pois a imagem apenas capta nosso olhar para que 

‘viajemos’ nela, deixando-nos ser levados/as por uma rede incontrolável de 

imagens em torno de seu problema tema - gerador, que não estando em si 

própria, não se deixa prender por teorizações temáticas de uma ciência 

positivista, porque sua existência se faz em nossa relação com ela. 

Mas diante das exigências de cientificidade para investigações com a ‘EJA’ 

(sigla que me parece despessoalizar o seguimento social), construções 

compreensivas como essa, descompromissadas de explicações verificáveis e 

descoladas do que se costuma afirmar sobre imagens, podem deixar muito/as 

desarmados/as e com medo. Contudo, dizer tão somente o normal para essa 
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imagem parece não favorecer compreensões dos espaços da arte e das 

relações de poder e dominação na vida das pessoas – comunidade, 

estudantes, profissionais docentes e pesquisadores - da Educação de Jovens e 

Adultos trabalhadores, porque, ‘lendo’ as imagens e ignorando esse poder da 

intenção e do desejo anterior a ela – e que deixou nela seu rastro de humano - 

evidentemente restringe seu sentido, causa-lhe um estreitamento. Com o 

pretexto e pretensão de dominar sua ‘leitura’, dominamos o próprio objeto, em 

nome de uma ‘aquisição’ de conhecimentos. Não se vai além do texto 

manifesto, explícito (visível ou invisível) e, talvez, seja aí mesmo onde menos 

encontramos seus sentidos e sua memória virtual social, favorável às suas 

estética, ética, arte e política. 

Sabemos que isso não se daria por ingenuidade, trata-se das relações 

de poder. Por que desconsiderar sua matriz de significados virtuais, seus 

“sintomas” - que subsistem depois da leitura normal, ‘natural’ -, seus efeitos 

virtuais em rede que, como demonstrado por Didi-Huberman, levam-nos para 

fora da imagem, para seu passado e seu futuro? Acaso não poderíamos 

considerar o que não foi deliberadamente representado com as ferramentas do 

mundo da estrutura? Penso que sim, pois não devemos usar a razão 

imoderadamente... 

Mas seria o caso, então, de sacrificar a forma segura que temos para a 

construção de conhecimentos sobre a imagem para o engajamento em uma 

luta social? Eu questionaria o sentido de segurança para a ciência moderna, 

mas não é o caso aqui. Entretanto, uma epistemologia que se quer com um 

mínimo de legitimidade, conforme o preconizado por Didi- Huberman (2005), 

não deve satisfazer-se em explicar o que se pode explicar à custa do domínio 

de sua natureza e por meio da negação de suas outras realidades. Para 

proclamar uma verdade absoluta que todos devem adquirir sobre a imagem (e 

não podemos nos esquecer das influências do mundo do mercado da arte e da 

educação), tal epistemologia restringe seu objeto, para que caiba em seu 

método.  

Ora, considerar a “consistência antropológica” (DIDI-HUBERMAN, 2005, 

p. 30) do evento visual, aquelas aberturas que vemos feitas nas estruturas da 

imagem, o “sintoma”, é uma questão de método, mas também uma questão 
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ética, política. O cientificismo da história da arte não dá conta da eficácia visual 

dos objetos criados pelos seres humanos se insiste em integrá-los a esquemas 

normais de domínio do visível, ignorando essa consistência antropológica. A 

opressão positivista, com suas ferramentas estéticas, analíticas e sua violência 

dissimulada de neutralidades, com sua positividade (redução do conhecimento 

à apenas o que pode ser racionalizado, explicado em suas causas e efeitos), 

serve a uma ética desumana (porque retira o humano do sujeito e do objeto).  

Onde está a especificidade da imagem que nos impede de construirmos 

interpretações sobre suas virtualidades que, quando nos distanciamos dela, 

respeitosamente, aí se abre em uma rede para nós, com significados de futuro 

e compreensões sobre um passado do qual nunca teremos um acesso visível, 

verificável...? Tanto podemos estar cegos por nossas ignorâncias como 

também pelo tipo de conhecimentos que temos, se nos mantivermos 

demasiadamente tomado/as pela razão científica positivista. Afinal, podemos 

nos alinhar ao pensamento de Didi-Huberman (2005) e compreender que 

objetos visuais são agentes de deslocamentos e condensação para a 

construção de saber e não saber, com funcionamento em múltiplas direções e 

sem formas precisas. 

O destino dos olhares é sempre uma questão de memória e é sempre 

mais eficaz quando não manifesto, indescritível, inverificável, conforme 

demonstrado por Didi-Huberman (2005). Esta é uma questão epistemológica 

para a História da Arte e está colocada hoje em dia - dela não podemos mais 

fugir. A crise dos antigos paradigmas epistemológicos é sabida e denunciada. 

O mesmo autor sugere que considerações sobre o caráter muito geral ou 

filosófico demais para categorias como sintoma, visual e interesse virtual 

constituem-se em obstáculos para a construção de conhecimentos de uma 

história da arte pode levar-nos ao entendimento de que tais cientistas devem 

enfrentar a necessidade de voltarem-se para essa discussão e para o 

desenvolvimento de suas formações filosóficas, epistemológicas. 

Afinal, a exatidão que se busca, fugindo do inverificável, só quer mais 

exatidão. E o que fazer com os objetos, até mesmo aqueles objetos físicos, que 

não admitem observações ou descrições exatas de si? O autor afirma que é 

uma ilusão acreditar que o discurso mais exato será o mais verdadeiro (DIDI-
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HUBERMAN, 2005) e que, além de tudo, só contém uma especificidade porque 

aprisiona o objeto dentro do método, em um círculo vicioso. Denuncia o pavor 

que historiadores de arte, julgando a situação como algo muito estranho ou 

muito contemporâneo e dela fugindo, podem sentir do fato de que perguntas 

podem sobreviver às respostas. O autor defende também um deslocamento 

teórico para o progresso científico. 

 

Conclusão 

A exigência colocada por Didi-Huberman (2005) para o entendimento 

não tão somente histórico, simbólico e formal da obra de arte, é uma questão 

considerada por Panofsky (DIDI-HUBERMAN, 2005) também como uma 

maldição, uma vez que os resultados dessa questão são inconciliáveis com o 

método científico. A discussão desses dois autores, além de suas contribuições 

inestimáveis para a História da Arte, a meu ver, também vem ao encontro de 

afirmações atuais para uma crise dos paradigmas dos métodos da ciência 

moderna, conforme já colocado por vários outros autores, inclusive brasileiros. 

Por exemplo, Japiassu (1978, p. 242), há mais de três décadas, situou 

historicamente o problema da ciência positivista moderna, questionando sua 

entidade. A arte pode contribuir também especificamente com tais melhorias 

epistemológicas e vejo essa ideia reforçada com sua discussão sobre 

“discursos sem fala e sem sujeitos”. Concordando com Nietzche, ele afirma que 

apenas a arte pode proporcionar uma saída, pois é ela “a testemunha 

irrefutável da existência do homem: apesar de tudo, nela o homem permanece, 

até mesmo na negação da liberdade e do sentido”. 

Para aquela questão sobre perguntas que sobrevivem a respostas, Didi-

Huberman (2005) nos aconselha a procedermos dialeticamente, sem 

esperança de síntese. Assim, orientando-me principalmente por paradigmas 

epistemológicos de um filósofo historiador da arte, capaz de dialogar com 

diferentes autores como Marx, Freud e Walter Benjamim, busco por 

conhecimentos para construções interpretativas para a imagem, com o ensino 

de artes e tecnologias na Educação de Jovens e Adultos trabalhadores. Busco 

também possibilidades de condições para seguir me desvencilhando de 

epistemologias tautologistas, encerradas em si mesmas, a fim de não 
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aprisionar sujeito e objeto – pessoas - de minha investigação, em uma cadeia 

de especificidades verificáveis positivistas, ausentes de sentidos.  
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