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Introdução
Quando escrevo, repito o que já vivi antes.
Guimarães Rosa

 	Expomos neste trabalho os resultados de uma investigação ligada a um projeto intitulado FiloPorti (Filosofia com Portinari). Este projeto teve a intenção, entre outras, de investigar, através de entrevistas com alunos e alunas de 5a. à 8a.séries de uma escola de Ensino Fundamental, as verbalizações em torno de um conjunto de obras de arte de Cândido Portinari. Através desse recurso, buscou-se a realização de dois expedientes ligados entre si: 1) colocar em discussão questões de caráter pedagógico e epistemológico ligadas ao tema; 2) analisar possíveis limitações, não da pesquisa educacional como um todo, mas da linha de investigação relativa ao tema do nosso trabalho. Em assim procedendo, tivemos o propósito de estar contribuindo, na medida do possível, para o pensar e repensar de alguns pontos que já fazem parte da práxis do ensino nosso de cada dia.
	O trabalho consta de quatro desdobramentos, além desta introdução. No primeiro, expomos algumas reflexões sobre as interconexões do ensinar com o fluir da totalidade multifacetada de vida cotidiana, com destaque para o binômio envolvimento/distanciamento. No seguinte, exploramos as conexões didáticas com o referido binômio. No penúltimo, as atenções se concentram na exposição das verbalizações dos alunos, procurando, através das lentes elaboradas no momento anterior, perscrutar os olhares desses alunos sobre conflitos e imaginário embutidos na arte como expressão de vida cotidiana. E no último, algumas reflexões buscando enfocar a aridez das certezas e a profusão das veredas na práxis que faz da realidade social ou vida cotidiana o foco das atenções.
Antes de iniciar a exposição propriamente, alguns esclarecimentos sobre o uso de cotidiano ou vida cotidiana. A expressão costuma ter o sentido de realidade, de uso bastante freqüente nos discursos pedagógicos em geral e nas falas dos docentes. No uso costuma-se deixar implícita a conotação de caráter social que ela encerra (mesmo que não venha acompanhada do adjetivo social), Em decorrência, quando, nos discursos pedagógicos, as referências a cotidiano ou vida cotidiana aparecem, elas podem ser ou estar ligadas à expressão realidade (social). O mesmo ocorrerá neste nosso trabalho.

Reflexões sobre ensino e vida cotidiana

Algumas expressões usuais nas falas docentes tais como “partir do cotidiano dos alunos”, “ter em vista a realidade em que se baseia o ensino”, “empreender um ensino interdisciplinar”, podem ser encontradiças também nos discursos acadêmicos ou oficiais. Elas trazem subentendida uma mensagem, entre outras, que vem se avolumando desde meados dos anos 80, a de que está na hora de mudar a maneira de se ensinar.   
Assim, em entrevista a LAUAND (1999), César Coll, especialista espanhol em currículo e um dos articuladores da reforma brasileira do currículo do Ensino Fundamental, como é o caso dos  PCN (BRASIL, 1997),  afirmou que “nós podemos ensinar matérias diferentes, mas na cabeça do jovem tudo o que se ensina deve-se integrar com base numa realidade que é única, como cada um deles é único. É um pouco ilusório pressupor que eles vão, por si mesmos, fazer uma integração de algo que não lhes é dado de modo integrado: as disciplinas da educação básica obrigatória, que devem estar dirigidas a oferecer-lhes instrumentos de leitura, análise, compreensão e de atuação sobre realidade. Isto se pode conseguir integrando as contribuições disciplinares e não separando-as e estabelecendo fronteiras entre as disciplinas” (grifos nossos). 
O que está exposto de forma resumida a respeito de um novo procedimento em sala de aula, aparece explicitado nos dez volumes que compõem os parâmetros curriculares do Ensino Fundamental, especialmente o volume oito que trata da “transversalidade”. Esta é tida como o grande gancho pedagógico na superação das “fronteiras entre as disciplinas”, como assinala Coll. Não vamos nos deter na análise crítica desses parâmetros curriculares, dos quais já se ocuparam vários trabalhos. (V., entre outros, ANPEd, 1997; CERISARA, 2.002; AZANHA, 1999; a própria entrevista de LAUAND). 
Embora as expressões vida cotidiana, realidade e interdisciplinaridade tragam implicações metodológicas, epistemológicas e ideológicas que fluem para um bojo comum de fusão compreensiva, as nossas reflexões vão se restringir a algumas implicações ligadas a vida cotidiana, procurando dessa forma e na medida do possível evitar dispersão e concentrar os esforços. 
Retornando ao destaque dado ao trecho da entrevista, acima transcrito, não se trata de negar a competência do especialista entrevistado, mas a de se colocar em dúvida a validade de se aceitar os pressupostos defendidos pelo mesmo como os mais adequados para legalizar os rumos da organização e da dinamização curriculares embutidas nos PCN (V. a íntegra da entrevista de LAUAND e também AZANHA, 1987, pp.13-24. Embora este último trate da reforma curricular do ensino aprovada em 1971, vale o esforço em conferir as bases teóricas que dão suporte às críticas que José Mário apresenta ).
“Integração” costuma ter, no seu uso, sentido próximo ou mesmo igual a interdisciplinaridade. A expressão tem sido compreendida pelo lado menos conflitante, ou seja, pondo de lado implicações questionadoras, daí o caráter ideológico fluir com intensidade envolvente. A este respeito, vale a pena conferir os textos organizados  por JANTSCHI (1995). Como já ressaltamos, as atenções estarão ocupadas com alguns pontos ligados à concepção de cotidiano ou vida cotidiana, imprescindível no alargamento da compreensão de ensino e seu extravasamento para interdisciplinaridade. Para dar conta dos contornos teóricos que o quadro pressupõe, iniciamos com uma pergunta. 
Como tornar possível a prática que busque implementar no Ensino Fundamental a análise da realidade ou vida cotidiana? É lugar comum na pedagogia responder dizendo que a prática tem que estar atrelada a uma teoria psicológica da aprendizagem. E isto os PCN levam ao pé da letra. 
Levando-se em conta a adesão explícita dos PCN a uma das correntes da psicologia da aprendizagem, o construtivismo psicogenético, vê-se que a adesão oficial à mesma acaba criando certos embaraços para a prática docente, por se tratar de uma adesão sem respaldos científicos consistentes (AZANHA, 1999; VILLALOBOS, 1971). Uma das questões que se coloca, entre outras, é a de se esclarecer como operacionalizar as normas pedagógico-curriculares apoiadas na teoria psicogenética de aprendizagem. Como a questão não fica transparente nos PCN, conclui-se tratar de um arrazoado “dever-ser”, tal como ocorreu na história das reformas de ensino no Brasil. Assim, por exemplo, as diretrizes legais das reformas estaduais do Ensino Primário na década de vinte do século passado. Era comum as leis dessas reformas exporem uma secção especial dos “métodos de ensino”, de forte conotação escolanovista, onde apareciam artigos que determinavam que o ensino deveria “partir do simples para o complexo”,“do concreto para o abstrato”, “partir do interesse da criança”, “do particular para o geral”, etc. (Cf. NAGLE, 1974; ABRÃO, 1985). Situação não diferente é a que ocorreu com a Lei 5.692/71 de reforma do Ensino de lo. e 2o. Graus.Ao tratar das diretrizes curriculares, a reforma recebeu influências das teorias psicopedagógicas defendidas por Dewey (AZANHA, 1987, pp. 13-24 ).
 Voltando à pergunta, temos que os aportes reflexivos a este respeito, embora não venham a ser expostos de forma exaustiva, têm a intenção de apontar alguns elementos que certamente irão ajudar na exposição dos assuntos dos próximos blocos e sua relação com ensino e linguagem. 
Entendemos que realidade ou vida cotidiana não é única no sentido de indivisível, como o daquele dado, por exemplo, na resposta destacada na entrevista de parágrafo acima. Ela é uma totalidade multifacetada e envolve a diversidade na totalidade. Trata-se de um todo composto por inúmeras mediações cuja compreensão exige que se vá da teoria à prática e da prática à teoria e cujo percurso se faz não mecanicamente mas (re)pensado numa visão questionadora (LEFEBVRE, 1980, 1981, 1992; HELLER, 1977, 1989; KOSIK,1976; IANNI,2.000). Estamos diante de um terreno espinhoso, mas que tem que ser enfrentado, mesmo sabendo de antemão que não se trata de um caminho seguro, mas de veredas ou picadas minadas de surpresas que nem sempre atendem ou correspondem às expectativas, especialmente em se tratando do ensinar.  
Ao lidar com vida cotidiana, como referencial na tessitura discursiva, a investigação costuma colocar em jogo dois elementos antagônicos de compreensão e análise que, à primeira vista, nunca emergem de forma cristalina, e que, por isso mesmo, demandam estudos investigativos intensos e pontuais. Referimo-nos ao jogo do envolvimento e distanciamento, cujos desdobramentos ocuparão a maior parte das nossas atenções nesta comunicação. O jogo costuma encerrar mais de uma perspectiva. Inicialmente nós vamos abordá-lo sob a perspectiva da mitologia de onde podemos extrair algumas pistas esclarecedoras para os percursos de nossa investigação. 
O jogo, nesta perspectiva, traz consigo o desencadeamento do “simballein” e “diaballein”, dois verbos gregos de ação que, numa visão aproximada, podem ser vistos como “envolver as vontades (“bulé)” e “distanciar as vontades”, respectivamente. De acordo com a mitologia grega, conta-se que quando o soldado ia para a guerra, lutar no campo do “outro”, do inimigo, costumava-se dividir uma dracma (moeda grega) ao meio. Metade era costurada na dobra do uniforme do soldado e a outra era depositada no templo. Ao voltar da guerra, o soldado ia ao templo agradecer e depositar a outra metade da moeda. Este ritual era representativo do que se nomeava como “simbulé” (união, junção, da vontade ou das vontades: a do cidadão, que partia ligado aos compromissos de fidelidade e lealdade, e a da “polis” como coletividade solidária e esperançosa). Se, por acaso, o soldado se tornasse presa do inimigo e, por qualquer motivo, jurasse compromisso de lealdade ao “outro”, como, por exemplo, casando-se, então o pacto da “simbulé” era rompido e um outro pacto surgia, o da “diabulé”. Aquele soldado-cidadão era proscrito como “diabólico”, o que rompeu com o pactuado, com o sagrado, o indivisível.
O narrado tem toda uma figuração e significado para a perspectiva da vida cotidiana. Trata-se da referência ao sentido dialético amarrado à tensão conflituosa da trama mitológica. Assim, o “dia” (do grego, significando “dois”, não a soma, mas os contrários, os opostos). É o dia das diferenças, das crises, dos rompimentos. Ou seja, em outros termos, vida cotidiana é área onde costuma ocorrer manifestação da “simbulé” e “diabulé”, do mesmo e do outro, do pacto e do rompimento, da junção e da disjunção, é um jogo em que ocorre o envolvimento e o distanciamento, o manifesto e o oculto. Abordar teoricamente vida cotidiana é empreender o distanciamento na medida em que o concreto aparente (“simbulé”) é momentaneamente deixado de lado; e o concreto oculto, posto na berlinda (v. KOSIK, 1976), de tal forma que para a abordagem teórica importa a “diabulé”, cujo jogo acabará, ao final, transformando o oculto numa outra “simbulé”, renovada. Vejamos um pequeno exemplo: dinheiro, cuja abordagem pode ter dois encaminhamentos. 
O de envolvimento pelas circunstâncias práticas do “banal” (no sentido dado por MAFFESSOLI, 1988, pp.126-7), onde compra e venda costuma ser o mais rotineiro, o que leva ao “simbállein”, ou seja, ação de aproximar os entendimentos e as concordâncias. E o de distanciamento, onde as discussões emergem, não as discussões do tipo emotivo ou passional, dos bares e rodas de amigos, nas mais variadas circunstâncias, quando ganho ou perda monetários se destacam ao léu (idem), mas a discussão de caráter não-envolvente quando se busca entender, por exemplo, as origens histórico-ideológicas do dinheiro. E esta discussão é tão densa e tensa que poderá guiar decisões posteriores no sentido de modificar as concepções e as práticas atuais de dinheiro e vida cotidiana. Por exemplo, de uma vida cotidiana globalizadora que vê o dinheiro como realização da pessoa consumista para uma vida cotidiana globalizadora que vê o dinheiro como a realização social do indivíduo (a respeito dessa polarização do histórico/a-histórico na concepção de interdisciplinaridade, v. JANTSCH, 1995, pp. 11-24). 
 E assim há uma virada no jogo: o que antes era concreto torna-se abstrato. E o que era abstrato torna-se concreto (Cf. KOSIK, 1976). Portanto, a realidade não é única, é divisível, multifacetada. Ao invés de dinheiro, substitua-se por quadros de Portinari manuseados por crianças e jovens adolescentes e com isso podem ser observados os pares conflitantes nas suas falas, conforme serão expostas e analisadas no penúltimo bloco.
	Em síntese, vida cotidiana é dialética sempre renovada do “mesmo e do seu contrário”. 
Voltando as atenções para o ensino, aquele desenvolvido na escola e na sala de aula, com especial atenção para o Ensino Fundamental, observa-se que a tensão dialética a que nos referimos está presente no processo, desde as intenções iniciais explicitadas no plano de ensino até à avaliação final. O que temos que levar em conta é o fato de que o ensino é uma das manifestações, uma das faces de um concreto, de um cotidiano multifacetado. 
Na construção de uma epistemologia da prática escolar, o uso do binômio envolvimento/distanciamento pode servir de valiosa ajuda. Antes demais nada há que se considerar que o binômio é uma constante no processo. Desde que o professor ou a professora torna explícitas as intenções didático-pedagógicas através dos fins e objetivos a serem perseguidos e alcançados, dos conteúdos a serem implementados e das avaliações a serem empreendidas, ele ou ela torna explícitas as redes do binômio. A escola, em se tratando do ensino, produz e reproduz a vida cotidiana na sua totalidade multifacetada, com suas múltiplas determinações. Cada disciplina e seu professor buscam (re)produzir as exigências de domínio do conhecimento que historicamente vem se dividindo e aprofundando desde os tempos modernos. Uma das mediações para acionar as decisões a serem desencadeadas na prática é a linguagem atrelada ao referido binômio. O seu domínio atravessa a prática pedagógica nos seus pólos extremados: do professor ao aluno e deste ao professor. 
Se a escola for vista como espaço de realização de um ritual, o de se adentrar na esfera e domínio de conhecimentos, então ela se propõe a formar o aluno na esfera do distanciamento, da “diabolé”. Ela pode ser entendida como espaço de realização da “diabolé”. Ela, escola, se propõe justamente a colocar o aluno e a aluna nos trilhos que conduzem paulatinamente ao domínio das mediações que levem ao distanciamento, principalmente ao domínio do saber crítico. Esta dimensão, cindida, da forma como estamos abordando, não é dos nossos tempos e nem tem como marco inicial as civilizações assíria, egípcia ou greco-romana. Ela já pode ser observada, com as devidas ressalvas, desde os tempos da caverna, onde o homem primitivo fez das paredes de pedra a lousa de ensinamento que se propunha a uma reflexão, ao distanciamento. Cada sinal cravado na pedra era convite a refletir sobre algo para além da realidade vivida coletivamente: se propunha indiretamente a forçar as articulações entre os sinais cravados, isto é, um convite à reflexão. Estava lançado o desafio para a construção de uma comunicação ou linguagem sistematizada.
Ainda hoje, o espaço da sala de aula pode ser visto simbolicamente como espaço semelhante ao da caverna dos tempos primitivos, um espaço de ócio (em grego, scholé) para o exercício da reflexão. E mais, o próprio verbo ensinar traz uma conotação semiótica e fundante: do latim, in signare, cravar o sinal em algo. Só que hoje, ao invés da parede de pedra, temos a lousa, a tela, o monitor de TV, etc. e temos também os ouvidos, os olhos e a cabeça dos alunos! Pois signare em sala de aula pode levar ao manejo não só da linguagem oral e escrita, mas ao de outras linguagens simultaneamente. Foge ao propósito do nosso trabalho discutir os modos como este manejo se manifesta. Dentre os possíveis, vem a propósito lembrar um em particular, cujo processo (“mecanicismo”) se aproxima, feito os devidos descontos, da imagem cravar-palavras-e-definições-na-cabeça-do-aluno como se a cabeça fosse parede semelhante à da caverna primitiva... Chegamos, assim, à questão que nos leva diretamente às verbalizações de alunos de 5a a 8a série de uma escola de Ensino Fundamental em torno de obras de Cândido Portinari.

Linguagem e ensino: auscultando sinais de envolvimento/distanciamento


SCHNEWLY e DOLZ (1999), ao abordarem a questão de como empreender didaticamente um ensino que enfatize o domínio da reflexão, análise, compreensão e crítica através de textos orais e escritos, entendem que o mesmo deve valorizar “gêneros na prática da linguagem”. Entres os possíveis gêneros na escola, eles apontam o debate, a entrevista radiofônica e o resumo. Pedagogicamente, o que importa em qualquer destas situações é o aprendizado de uma progressão que vá “de uma simples sensibilização em recepção a um aprofundamento maior em produção” (p.11). Numa outra linguagem, que vá do envolvimento ao distanciamento.
Os citados autores entendem que a aplicação desta progressão se baseia em três princípios fortemente integrados e “em perpétuo movimento”. São eles: o da legitimidade (referente aos conhecimentos elaborados de que o ensino lança mão), o de pertinência (relativo ao próprio processo ensino-aprendizagem) e o de solidarização (concatenar coerentemente conhecimentos e objetivos visados) (p 11). 
Ao quadro esboçado nós faremos dois acréscimos. Um de caráter pragmático: aos três exemplos de gênero nós acrescentaríamos o de “leitura e escrita articuladas com a leitura da linguagem artística”. Outro, como reforço no embasamento epistemológico (os três princípios) relativo ao caráter de progressão da aprendizagem: uma progressão dialética que transite do envolvimento ao distanciamento e vice-versa (Cf. ELIAS, 1998, pp.152 e segs.). Algumas considerações sobre este binômio.
Norbert Elias, na sua obra, faz um extenso passeio pela construção histórica do conhecimento no sentido de enfatizar as dificuldades que, para usar uma expressão de Heller, o humano genérico enfrentou para se descolar do estado de aceitação sem questionamento das explicações dos fenômenos e das relações entre os homens (o que Elias entende como “envolvimento”) para um estado de “autonomia” em relação aos fenômenos e às práticas sociais (o que o referido pensador entende como construção cultural voltada para a conquista do “distanciamento”). 
Segundo Elias, foi através das práticas de distanciamento que o conhecimento acabou se tornando ferramenta ou alavanca para se avançar na busca de novos conhecimentos e na melhoria do existente. A ressalva que ele faz diz respeito à incongruência que ainda persiste na construção do conhecimento entre duas grandes áreas, as “humanas” e as “exatas”. Para ele, esta é uma questão de tempo para a superação dessa incongruência. Para Elias, não há separação entre sujeito/objeto; a ponte é a mesma para as duas margens: empreender o crescimento do distanciamento “não é muito diferente daquele que tem lugar no desenvolvimento das ciências naturais”(p. 159 e segs.). O que o leva a concluir que “o desenvolvimento do pensamento científico, assim como do pensamento em geral, e aquele das mudanças nas situações dos que pensam, em vez de estarem repartidos em áreas de estudo consideravelmente independentes, estão ligados entre si como aspectos diferentes de um mesmo processo, embora inseparáveis e interdependentes” (p.160)
No processo coletivo de abordagem e investigação dos fenômenos e da própria realidade, que na visão deste pensador pode ser visto como sincrônico e diacrônico simultaneamente, “as pessoas percorreram um longo caminho (e têm de percorrê-lo recorrentemente conforme crescem) a partir do primário, dos padrões infantis de pensamento” (p. 114). Trata-se de um caminho culturalmente construído, “desde os padrões infantis de pensamento”. E certamente neste caminho deve estar incluída, embora Elias não faça referência a ela, a contribuição da escola como processo cultural de recorrência. Pois ela se tornou lócus privilegiado, embora não exclusivo, do desenvolvimento desse processo de construção do conhecimento em busca do distanciamento.
Como avaliar na escola o domínio do binômio? Se, para os autores de Os gêneros escolares, “Respostas a essas questões somente podem nascer de uma análise das práticas de linguagem pertencentes ao quadro escolar” (p.15), Elias sugere algo próximo, em outros termos: “Processos só podem ser explicados em termos de processos. Não há inícios absolutos”. E para dinamizar a empreitada, Norbert sinaliza a caminhada com dois recursos avaliativos: a autonomia, numa interface com o distanciamento, e a heteronomia, numa interface com o envolvimento (pp.35; 152 e segs.). E foi esta uma das propostas embutidas no FiloPorti, ou seja, como avaliar as verbalizações investigadas, assunto do próximo bloco. Antes, porém, um quadro ilustrativo do binômio envolvimento/distanciamento, com as duas dimensões avaliativas: autonomia/heteronomia.










Envolvimento/Distanciamento; Autonomia/Heteronomia:
Quadro das articulações
                                
file_0.wmf
 




file_1.wmf
 



   10          	                                                  10                                  

                                     
                                     

file_2.wmf
 




file_3.wmf
 



                                   5                                                     5
                                                                                          
                                                                                         
                                    
                                    
                                   0                                                     0
(Baseado em: ELIAS, N. – Envolvimento e alienação. R.J.: B.Brasil, 1998., p.153)

Quanto maior o envolvimento (sensorial, senso comum, opinativo, emocional),maior a tendência para avaliações heteronômicas e, portanto, menor o distanciamento; quanto maior o distanciamento, maior a tendência para avaliações autônomas (lógico-cognitivas), logo, menor o envolvimento. Dessa forma, e de acordo com Elias, a escala variável de um equilíbrio/relacionamento entre envolvimento e distanciamento, entre avaliações de heteronomia e autonomia, “pode ser aplicada a mudanças estruturalmente observáveis em pessoas, assim como em sociedades e indivíduos. Ela pode ser testada pelo estudo das mudanças no discurso e nas idéias humanas das suas formas mágico-míticas para as suas formas científicas, das mudanças da criança para o adulto no comportamento e nas experiências” (p.153).  

Investigando o “Quadro das articulações” nas verbalizações dos alunos

Não foi feita inicialmente uma exploração exaustiva na história da arte (tomando-a como referência) para, a partir daí, selecionar e escolher autores e obras e os respectivos movimentos que atendessem aos fins da investigação. O envolvimento com a arte de Portinari, sua trajetória artística, política e intelectual (v. FABRIS, 1990,1996), pelas visitas à Fundação “Casa de Portinari” em Brodósqui (SP) e à matriz de Batatais (SP) onde se encontra um acervo selecionado de quadros religiosos portinarianos, era o suficiente, por pouco que fosse, dado o amplo espectro  em que se configura Portinari como prática social e realização artístico-individual e cujo acervo produtivo gira em torno de aproximadamente 4.600 obras (PORTINARI, 1997). 
A investigação teve caráter meramente exploratório. Não houve a preocupação em se estabelecer o que em pesquisa costuma denominar-se “grupo de controle” e “grupo de observação”. Buscou-se simplesmente realizar entrevistas com alunos/as de 5a. a 8a. séries de Ensino Fundamental. Na escola em que foi realizada a investigação, foi solicitado à  Direção que liberasse 6 alunos de cada série da 5a a 8a. Durante as entrevistas, foram gravadas e filmadas as verbalizações em torno de quadros de Portinari reproduzidos para esse fim. Dos quadros expostos no site www.projetoportinari.org.br, foram escolhidos 25, que estavam distribuídos entre os temas cultura brasileira, religioso, figura humana, natureza morta, social, cujas características evocavam um contexto de vida cotidiana. Durante quatro meses foram realizadas 24 entrevistas com 8 alunos e 16 alunas na faixa dos 10 aos 14 anos. Cada entrevista durou em média 30 minutos. Os procedimentos levaram em conta três momentos: a) considerações livres do(a) aluno(a) em torno de cada uma das 25 gravuras; b) escolha de cinco gravuras que mais tivessem agradado ao(à) entrevistado(a), sem necessidade de explicitação ou justificativas; c) elaboração de uma composição oral (história) em torno das gravuras separadas e colocadas numa seqüência que desse ordenamento e sentido ao conteúdo da composição. A seguir, a explanação de alguns pontos observados durante o processo de coleta dos dados empíricos. Embora possa ser considerada dispensável a sua apresentação neste momento, assim o fizemos com a intenção de deixar registradas algumas pistas de futuras pesquisas.
Nenhum dos participantes esboçou dificuldades para desenvolver as tarefas e nem solicitou ajuda para ordenar os quadros escolhidos. Todos/as os/as alunos/as verbalizaram de forma coordenada o que silenciosamente haviam decidido num espaço de tempo que pode ser denominado como “planejamento da trama”. Isto pode ser presumido em função da organização da seqüência dos quadros e da articulação no movimento olhares-e-dedo-indicador-por-sobre-o-quadro-da-fala e o ordenamento da trama. Nas exposições de cada uma das composições, observou-se a preocupação em “obedecer” regras (pressupõe-se) auto-estabelecidas, para que o exposto refletisse uma “lógica de exposição”. O traço diferenciador nas histórias orais ficou por conta do uso mais ou menos intenso, mais ou menos imbricado das categorias inerentes aos “pares de conflito” (bem/mal, justo/injusto, certo/errado, maldade/bondade, triste/alegre) e das categorias denotativas da busca construtiva do imaginário (felicidade, paz, equilíbrio, alegria). Para uma análise mais ampla do conjunto das composições desses/as alunos/as, a investigação tomou como referências as categorias de análise adaptadas de Norbert Elias: “envolvimento com o” e “distanciamento do” concreto, como já expusemos em parágrafos anteriores. Quanto mais as composições ficavam circunscritas aos quadros de Portinari, menor o uso crítico de “pares de conflito”. Quanto mais elas exploravam estes pares, maior a tendência em se afastar dos elementos representativos e buscar um enquadramento avaliativo da realidade esboçada. 
Apesar das limitações metodológicas, o projeto FiloPorti acabou destacando três elementos de tensão integradora nas verbalizações dos alunos: 1) o  questionamento da realidade implícito na maioria das obras escolhidas, 2) a auto-implementação da cognição sensório-intelectiva pelos/as alunos/as e 3) o afloramento da verbalização logicamente concatenada.. O resultado pode ser observado nas verbalizações expostas, onde a relação “questionamento” e “idade biológica” não significou necessariamente ligação com o avanço no grau de escolaridade. Comparando-se, p.ex., as verbalizações da 5a série (alunos/as na faixa de 10 anos) com as da 8a (alunos/as na faixa de 14 anos): quatro da 5a destacaram a fantasia na trama articulada e duas ensaiaram a “transição” entre a fantasia e o conflituoso; três da 8a podem ser incluídas na “transição do fantasioso para o conflituoso” e as outras três externaram, num nível acima, a autonomia do imaginário na busca de superação dos pares conflituosos. A seguir, a transcrição de três composições representativas das exposições orais.

				Composição A
Era uma vez um anjo com uma mala cheia de ouro. Ele deu o dinheiro para um menino que precisava muito. Aí ele começou a gostar de uma menina. Só que a menina sofreu um acidente, morreu e foi enterrada. E o menino foi para o parque divertir e esquecer o que tinha acontecido.
André, 10 anos, 5a. série. Escolheu: Divina Pastora, Menino com carneiro, Menina sentada, Enterro e Circo (1940)

	Observa-se na composição maior grau de envolvimento do que de distanciamento. A solução dada ao problema posto foi a de “refugiar-se” numa situação existente na realidade, um “parque” (de fato, um circo). Mas nem por isso a trama deixou de trabalhar com o par visível/não-visível e os conflitos sugeridos, tais como: ao suposto dinheiro dentro da mala, contrapunha-se a visão de pobreza ou carência de bens materiais; ao acidente também suposto, o de “vida normal”; ao de diversão, o de tensão. A ligação ao imediato como resposta e solução revela um alto grau de heteronomia, ou seja, uma decisão articulada com a fantasia em relação ao vivido.
			Composição B
Uma grande família que tinha uma lavoura.
Viviam felizes, nada faltava.
Depois perdem tudo, ficam na miséria.
Eles se separaram e uma das filhas fica triste pensando na vida    feliz que eles tinham. 
Ela teve que trabalhar sem saber o dia de amanhã.
Na lembrança dela ficou o amor que existia na família.
Bruna, 12 anos, 7a série. Separou Cultura de Café, Natureza  Morta, Retirantes, Menina Sentada.   

A trama tem as mesmas características estruturais da composição anterior.  Ao invés da sorte trazida por um ser de outro mundo, o trabalho é a via de envolvimento na realidade. Esta “normalidade” é quebrada por um acidente não-físico, social, que leva à desagregação familiar. O desfecho se concentra num dos elementos da família, “uma das filhas” (Logicamente, Bruna pressupôs que existissem outras irmãs). É pelo trabalho, ligado ao imaginário de que a própria filha vivenciou (“o amor que existia na família”), que a sua inserção na realidade se restabelecerá. Mas será ao mesmo tempo uma inserção trágica, acompanhada pelas nuvens sombrias da incerteza, um imaginário às avessas. Estamos diante de uma composição cuja linguagem é menos fantasiosa e próxima daquela aceita no universo adulto, atravessada por conflitos cuja solução, como na anterior, é de cunho idealmente pessoal. O “distanciamento” já se desponta, o que não se vê claramente na anterior. O trabalho representa a ponte que se lança da “vida de felicidade” à “vida real”. Denota-se na composição um certo grau de autonomia em relação à explicação dos acontecimentos vivenciados, embora ainda presa ao envolvimento do emocional, das lembranças de situações impossíveis de se repetirem no “presente”. 
Composição C
Nós procuramos a paz como esse menino com o animal no colo. Mas na vida não é assim, os homens são até escravizados no trabalho. E eles acabam trazendo a marca, como é o caso dessa menina, ela traz os traços da escravidão, e isso não é bom. O bom é a paz, como esse anjo mostra, ele vem trazer a paz. Mas as pessoas vivem sem paz, como esses  que estão na favela. A gente começa com paz ao nascer, mas as coisas ruins acontecem, a gente sempre procura a paz, mas as coisas não acontecem como queremos.
Ana Carolina, 14 anos, 8a. série. Separou Menino com Carneiro, Cultura de Café, Favela e Divina Pastora.

A própria maneira de trabalhar a trama se distancia radicalmente das duas anteriores: lida com um forte apelo poético. O contraponto não poderia ter sido mais apropriado – paz. Ana Carolina lida com a arte na arte, o que de per si é indicativo de um alto grau de autonomia avaliativa da realidade O contraponto baseado na paz alavanca o tom dos conflitos emanados da realidade: escravidão e maldade. O trabalho é visto como normalidade quebrada pela negação da paz, a escravidão. Essa mesma cultura de escravidão pode ser estampada no rosto de uma menina educada em ambiente de escravidão, “e isso não é bom”. O mesmo anjo que serviu para trazer dinheiro na composição A, é o mesmo anjo que vem trazer a paz (é como se Ana Carolina estivesse perguntando a Bruno: de que vale o dinheiro se o mundo em que vivemos não é o da paz?). No nosso modo de ver, o ápice do distanciamento nessa composição está no fato de ela deixar subentendido que a paz é inerente ao humano genérico, semelhante à “bondade natural” em Rousseau, turvada na medida em que o homem é envolvido na realidade em movimento.
Como se pode observar, as verbalizações dos alunos procuram extrair dos recônditos da arte o vigor dos gestos, as emoções do padecer humano, os anseios pela realização de um outro ser e viver, a superação de uma realidade que é a contradição do humano genérico da liberdade, da paz, da justiça e da autonomia social e solidária. Tentam trazer para as veredas da linguagem oral o indizível da arte, ou, para usar a linguagem do hilemorfismo aristotélico,  a manifestação  máxima do homem em termos de potência e ato, matéria e forma.   
Veredas
Já se escreveu à saciedade que a investigação em educação, semelhante a outros campos de investigação, sem esquecer a linha de pesquisa linguagem e cotidiano, representa uma caminhada, um processo cravejado de veredas, para não dizer de incertezas. Neste caso, o apelo ao imagético não deixa de ser um oásis na dureza da caminhada. Nós, por exemplo, inspirados em Guimarães Rosa, fomos à musicalidade dos sons embutidos em palavras que se arrastam por diferentes épocas e locais, quais veredas de intermináveis contornos e quebradas, para de então tentar construir uma pequena pauta/sugestão com demarcação de tempo, de variação de notas, com os seus ritmos mais ou menos acelerados, mais ou menos ralentados. 
 Há quem procure “sublimar” ou “suavizar” este trabalho de Sísifo inspirando-se na caminhada de Compostela, na Espanha, para escrever sobre, por exemplo, avaliação, um tema que os professores em geral consideram espinhoso e os pesquisadores também. Ali, a caminhada já tem um espaço e tempo praticamente contabilizados pelas setas do caminho para Santiago. Por mais que a caminhada seja cansativa, o caminhante ou a caminhante sabe que há de vencer as dificuldades, pois Santiago é a recompensa gratificante de todos os esforços empreendidos. 
O mesmo já não se pode dizer quando a caminhada é feita pelo, adaptando o título do livro de Guimarães Rosa, sertão-veredas,. Para enfrentar este sertão-veredas, é preciso que o investigador tenha às mãos algum instrumento-guia, mesmo sabendo que tal instrumento possa ter uma pequena autonomia de vôo ou percurso. E esta autonomia de percurso foi delineada no nosso empreendimento pelo tipo, aliás “ideal-tipo”, escolhido. Referimo-nos ao binômio envolvimento/distanciamento.
Nem sempre damos conta do fato de que as palavras não se fecham com a decisão que tomamos com relação ao seu curso. Nas palavras de BAKHTIN (1981), “As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações. (...) a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que ainda despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudança que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica. (Ela) é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” (p.41).
E é também deste conjunto de ideais-tipos, que giram em torno de intenções e palavras, que o professor poderá contar para demarcar as conquistas através das verbalizações avaliadas dos alunos e as correções de rumo a serem efetuadas, tendo em vista os objetivos estabelecidos para atender às particularidades de cada disciplina. Não há receitas para tais implementações. Trata-se de uma limitação no manejo do “Quadro das articulações”. Nas palavras de Azanha, “esta é uma conclusão muito positiva porque revela que o professor, na sua atividade criativa de ensinar, é um solitário, que por isso mesmo não deve esperar socorro definitivo de nenhum modelo ou método de ensino, por mais avançadas e sofisticadas que sejam as teorias que supostamente o fundamentam” (1987, p.77)). 
Com relação ao nosso trabalho, não sabemos se foi a melhor escolha, a melhor decisão ao lançarmos mão daqueles recursos teórico-instrumentais.Deixamos esta tarefa para outros/outras pessoas, que certamente estarão em melhores condições do que a nossa para responder ao desafio. Vale aqui mais uma adaptação, mais paródia do que adaptação, inspirada em Nietzsche. Este filósofo escreveu em A gaia ciência: “Como se deve palmilhar a encosta? Sobe e não penses nisto”. Vamos substituir encosta por sertão: “Como enfrentar o sertão? Adentre-o e não penses nisso”.
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