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Introdução

O presente texto resulta de uma pesquisa em educação que articula conceitos 
do campo da arte e da filosofia. Participam alunos de séries iniciais de uma escola da 
rede pública de Pelotas, os quais estão submetidos à alfabetização da linguagem escrita 
orientada pela professora da classe. Entende-se que práticas pedagógicas no ensino de arte 
podem abrir espaços de resistência na escola, pois quando a arte viabiliza a diferença, a 
diferença constrói outros mundos. 

Assim, atento a possíveis “desvios” que ocorrem neste percurso alfabetizador, 
há um olhar de professora de arte que se constitui com os signos  – da palavra, do som, 
do gesto, da arte, principalmente, dos processos artísticos contemporâneos – e com os 
encontros (DELEUZE, 1997, p. 11), percebendo uma “poética visual” entrelaçada com 
uma escrita que se constrói junto a uma alfabetização. 

A escrita, como um fazer, permite a invenção por incorporar também os “erros” 
e os acasos. As trocas de letras, os espelhamentos, as inversões, os espaços em branco, 
as desproporções, as espessuras, chamam a atenção enquanto elementos que permitem 
propor este projeto de pesquisa. Pergunta-se: o que ocorre quando os alunos são imersos 
em práticas pedagógicas com arte que problematizam seus registros escritos? Quais outras 
possibilidades se abrem a um “aprendizado” quando o foco está para além do modo 
“correto” de aprender os códigos da linguagem escrita? 

Esta investigação se desenrola na medida em que interroga sobre os modos de 
subjetivação e de invenção em ambientes escolares, agenciando práticas pedagógicas, 
crianças, palavras e mundo da arte. Quando o campo da arte e o campo da alfabetização 
constituem um território de encontros, possibilitam novas maneiras de experimentar e 
perceber a linguagem escrita, inventando modos que singularizam um aprender.

 Junto à alfabetização da linguagem escrita, há uma produção visual que se processa 
como tempo-espaço de experimentação e invenção.  A arte como este tempo-espaço 
se constrói junto a um escrever normatizado, se inserindo nos desvios, no inesperado, 
potencializando as escritas de alunos em processo de aquisição da linguagem.  Localizados 
na fronteira entre o dizível e o indizível, os processos com arte podem favorecer a sujeitos 
submetidos aos conhecimentos do alfabeto (letras, números, cifras, códigos, sentidos..), 
apropriações sensíveis que se manifestam intuitivamente e que resultam em aprendizados. 

Ao estabelecer agenciamentos voltados para uma singularização e uma dose de 
incerteza com a aprendizagem do código escrito, o campo da arte pode constituir novas 
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maneiras de sentir, ler e ver o ensino. A possibilidade de deslocamento que se opera no 
olhar sobre a escrita constitui e pode construir um plano de imanência sobre a linguagem 
no espaço escolar. Fornecendo os signos necessários a singularização de uma escrita e de 
um olhar sobre o fazer e os saberes construídos na escola. 
Diante disso, podemos pensar os processos artísticos e a recepção da produção visual 
dos estudantes, em qualquer nível de aprendizagem, como produção de diferença e não 
como reprodução do mesmo. Buscando, desta maneira, deslocar o olhar do “erro” para as 
possibilidades de invenção poético-escritas dos alunos. 

Metodologia

Esta pesquisa considera a produção da escrita na alfabetização, assim como seu espaço de 
investigação, buscando fundamentação em um referencial teórico sobre o universo infantil 
escolar, a arte, a filosofia, a educação infantil. Apoiando-se, principalmente, nos autores 
Felix Guattari e Gilles Deleuze, dentre outros. A pesquisa utiliza os conceitos de signo e 
encontro, e as noções de processos de subjetivação e aprendizagem como invenção. 

As Filosofias da Diferença nos fornecem subsídios para experimentarmos as obras 
de arte não como informação ou comunicação, mas justamente como àquilo que foge, 
escapa e desvia às representações. Para a arte contemporânea, não cabem leituras formais 
sobre seus signos, já que seus signos não se diferem da vida. Destarte, propõe-se pensar, 
“perder” e “redescobrir” um tempo (DELEUZE, 2003, p. 21-23) com e nesta fronteira, 
interstícios entre a arte, as palavras e a produção de sentidos desses encontros. 

Resultados e discussão

Com um olhar atento, busca-se capturar marcas de um “fazer infantil” enquanto 
processo de aprendizagem inventiva, que revela a potência de uma “escrita sensível” 
problematizando aspectos cognitivos comportamentais que priorizam a padronização da 
escrita. Os contrastes, os sons e a plasticidade das letras, para além do dizível, encontram 
visibilidade entre os processos de produção visual, visto que, tais processos viabilizam 
espaços de experimentação e invenção. 

Essas marcas, registros gráficos de signos da escrita, desenham uma cartografia 
com o olhar da professora de arte para os trabalhos e a reterritorialização desse olhar 
agenciado com os alunos e com outras intensidades que se atravessam. A percepção da 
escrita de estudantes como poética visual pode ser geradora de estados e misturas sensíveis 
nessa produção: encontros entre produção, educação e sala de aula. 

Considerações finais

O ensino pode fornecer palavras como ferramentas, mas pode também estimular processos 
de co-autoria e de aquisição de experiência com escrita e com arte que venham a subverter 
a lógica do analfabetismo funcional, da aquisição da linguagem desprovida de sentido.  
Sentir a escrita e experimentar processos artísticos como reinvenção e transposição 
de fronteiras, local onde sujeitos, arte e escritas não são polos opostos, mas encontros 
de intensidades (KASTRUP, 2001, p. 19). Em arte, tanto o saber quanto o fazer tem a 
potência para desalojarem nossas certezas. A arte é um campo onde os saberes e o fazer se 
conjugam, se encontram.



Desprender-se, deixar de apenas refletir sobre os males da educação, mas lançar-se nas 
incertezas e no acaso de um encontro poético e estético com a escrita durante o processo de 
aprendizagem, inventando novas formas de perceber e deixar-se afetar na educação. Não 
se trata de traçar uma genealogia – talvez geologia –, mas de inscrever e traçar uma nova 
relação entre aprendizagem escrita, arte e educação. O fazer artístico envolvido com um 
fazer com a palavra escrita, brincando e tencionando.
Na contemporaneidade, a arte capilarizou-se às várias esferas do nosso cotidiano, de forma 
molecular (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 95). Por ter tomado essa posição, a arte não 
surge apenas como representação do real, mas apresentação. Desde sua re-incorporação 
com o ambiente, é difícil desassociar a arte do que é imanente e cotidiano, da vida. 
No processo de hibridização com o mundo, a obra de arte se comporta como um território 
de forças. Território este que pode ser pensamento, além de percepção e sensação. 
Um pensamento que não opera com a recognição do observador, a recognição como 
reconhecimento, aproxima-se da representação, da reprodução; a arte tende a convidar ao 
estranhamento, à invenção de outros mundos, num outro olhar à alfabetização. 
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