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Editorial

Por Roberta Puccetti

Neste mês de maio, o boletim da FAEB, ano 4, nº 3 traz o tema
“Mulheres, mães, artistas, arte/educadoras e pesquisadoras e...”
Ao iniciar esse editorial tomo a liberdade e o prazer de
compartilhar com vocês um poema “Com licença poética” de Adélia
Prado.
“Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
-- dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.”
(Adélia Prado, Bagagem. São Paulo:Siciliano.1993. p.11)
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Com sua linguagem coloquial Adélia Prado nos convida a refletir e
ressignificar o nosso cotidiano e o que é ser mulher na sociedade
brasileira de uma maneira sutil e própria.
A Poetisa diz “Mulher é desdobrável” e são nos relatos e
entrevistas de mulheres, mães, avós, artistas, Arte/educadoras,
pesquisadoras de norte ao sul do Brasil, apresentadas neste
boletim, que constatamos quantas mulheres desdobráveis existem
neste país.
Os relatos, "Professora, mãe, pesquisadora, avó: entre pontos,
contos e nós", por Leda Guimarães, "Maternidades, arte, educação e
pandemia", por Luciana Grupelli Loponte,"Das classes às ruas, dos
feminismos à arte/educação: (re)existir em sociedades que insistem
em invisibilizar as mulheres professoras e artistas" por Vitória
Amaral e "Gestar, criar e viver em tempo de pandemia" de Ligia
Helena Zamaro, nos mostram um pouco dessas mulheres!
Além das entrevistas que também demonstram a presença,
atuação e desafios das mulheres que desempenham vários papéis
em uma sociedade que nos impõem padrões.
Mulheres, mães, artistas, arte/educadoras e pesquisadoras que
(re)desdobram, (re)existem, (re)descobrem, (re)significam, (re)
inventam de uma maneira diferente e criativa de ser mulher.
Viva as mulheres!
Roberta Puccetti
Presidente da FAEB

Professora, mãe,
pesquisadora, avó: entre
pontos, contos e nós
Por Leda Guimarães

Pós-Doutorado na Universidade Complutense
de Madrid. Doutorado em Artes pela
Universidade de São Paulo. Mestrado em
Educação pela Universidade Federal do Piauí.
Graduação em Licenciatura Plena em
Educação Artística pela Fundação Armando
Álvares Penteado. Professora da Universidade
Federal de Goiás, atuando nos cursos de
Licenciatura em Artes Visuais e no Programa
de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual.
Criou e coordenou o curso de Licenciatura em
Artes Visuais na modalidade EAD. Tem
pesquisado formação de professores em Artes
Visuais, Arte e Cultura Popular, ensino de arte
e comunidades. Ex-presidente da Federação
de Arte Educadores do Brasil – FAEB. É
membro do InSea (International Society for
Education through Art) e do CLEA – Consejo
Latinoamericano de Educación por el Arte.
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Leda por Agatha Couto- 2020 – Interferências de Leda em
desenho de Agatha- 2021

Um convite é sempre uma deferência, quando recebi este da equipe
deste boletim, aceitei com alegria, mas depois, veio o peso da responsa,
uma coisa é tentar existir como mãe, professora, pesquisadora e avó,
outra é escrever sobre isto. Anotei umas coisitas, que me parecerem
meio sem pé nem cabeça, e é isso que trago para essa prosa. Sobre ser
mulher fomos aprendendo com outras mulheres que não se nasce
mulher, torna-se, (Beauvoir) e ainda sobre gênero fomos aprendendo
que este não existe a priori (Buttler, dentre outras). Vamos nos
tornando, dependendo das reviravoltas da vida, do corpo, da mente, do
coração, e quem sabe, da docência. Não atrelo docência e maternidade,
nem coloco em ordem de importância.

Vamos nos construindo na pluralidade e diversidade de mulheres
com as quais vamos convivendo em nossas vidas, como tantas outras
pessoas, sou de uma família que tem uma linhagem de mulheres
professoras, minha mãe Marieta que não conheci, uma vez que ela se foi
antes dos meus dois anos de idade, mas, com a qual eu convivi a
sombra poderosa das memórias sobre sua docência. Amália, a mãe que
me criou, me recriou em música e poesia e no fantástico mundo da
leitura. Também professora, nos seus primeiros tempos, fazia um
trabalho que ela chamava de “educação para os nervos” colocando as
crianças e adolescentes para declamarem poesias em voz alta. Essa
mãe, depois funcionária pública dos correios e telégrafos, promove em
nossa casa, naquela época uma fazenda nos arredores de uma pequena
cidade do Piauí, a presença de livros e discos, que chegavam por
reembolso postal. Foi assim que as coleções Ler e Conhecer, Sítio do
Pica Pau Amarelo e mais tarde a famosa BARSA não só enfeitaram uma
prateleira do móvel da sala, mas abriram fendas para universos nos
quais reconheço no amor pelas coisas que não sabia, mas que intuía
que ampliavam meu mundo para além daqueles morros azuis que
ainda hoje fazem o skyline da minha cidade de origem. Nesse clã de
professoras, a minha avó Dina Guimarães, uma casa muito simples,
enfileirava crianças em bancos compridos de uma mesa de madeira.
Era o costume das famílias encaminharem as crianças para que minha
avó as “desarnassem” antes de começarem os estudos no grupo
escolar. Em cima da mesa a tabuada e a cartilha das primeiras letras.
Eu, adorava estar junto e da minha maneira, ajudar naquele processo.
Mais tarde, aprendi com o mestre Câmara Cascudo, que desarnar vem
de “desasnar” = deixar de ser asno, uma injustiça epistemológica com o
valoroso jumento tão importante na cultura nordestina.

Assim, fico com o termo “desarnar” que posso atribuir a operações
de desarmamentos, de desconstruções e de aberturas para as artes,
culturas, ciências, natureza, enfim, para a vida. Digamos que a casa da
minha avó foi o meu primeiro estágio pedagógico. De quebra, ainda
tinha o momento musical, com minha avó Dina ao violão, vozinha fina e
olhos azuis, cantando um Brasil profundo “sertaneja se eu pudesse, se
papai do céu me desse umas asas para voar” dentre outras canções
desconhecidas. Meu corpo, meu ser, ia nesses convícios construindo
asas de querer saber, de querer contar e cantar, embora minha vó com
franqueza e voz mansa me advertisse – “Ledinha, você tem boa
memória, mas é tão desentoadinha !!!”. Não liguei, continuei cantando
e sendo uma das poucas netas que sabem cantar o repertório dessa
avó.
Também faço parte do clã de valorosas mulheres mães que
emprestaram suas vidas cuidando de outras vidas, como foi Dona
Dalva, minha professora de reinos encantados, heróis (sim, na sua
maioria homens) que enfrentavam batalhas em busca de justiça e
tantas outras vertentes depois encontradas em outras versões de uma
nova coleção que chegou na minha casa com Contos Fantásticos de
vários cantos no mundo. Antes de lê-los, eu já os tinha escutado, tarde
da noite, com Dalva passando roupa com ferro em brasa, soprando
fazendo arder as brasas e a minha imaginação. Fomos cúmplices ao
longo da vida.
Acredito que esse alinhado de fragmentos configuraram
maternidades e professoralidades e mais recentemente, essa coisa de
ser avó. Sempre contei estórias para meus filhos, estórias que
inventadas em uma noite, dificilmente conseguia repetir tal e qual na
noite seguinte quando minha filha pedia, mãe, conta a história do
peixinho que queria conhecer o mar...eu começava e ela me
interrompia...não era assim...e lá ia eu em novos arranjos para que uma
outra estória criada em conjunto, pudesse ser contada.

Essas manhas também chegavam na sala de aula, esses rearranjos
sempre foram mais importantes do que os conteúdos. Assim como
minha mãe Amália, fiz livros e vídeos habitarem a minha vida, a de
Agatha e a de Pedro, e a música, sempre a música. Tínhamos hits bem
variados, tanto podia ser as músicas do álbum “O Grande circo místico
(Chico e Edu Lobo), quanto paródias nem tão recomendada do
“coelhindo se eu fosse como tu”, ou músicas que eles traziam e que
num primeiro momento achava “horrorosas” para logo em seguida
estar cantoralando, perguntando como é mesmo essa música? De
Mamonas Assassinas a éguinha pocotó. Entram nesse universo as fitas
de videocassete, toda a filmografia da Disney (sim, mais tarde li toda a
crítica cultural a esses produtos, o que não impediu de continuarmos
assistindo, repetidas vezes, a pequena sereia, cinderela, etc). As
músicas eram reapropriadas e os personagens identificados com
familiares, vizinhos, conhecidos, era um código. Nosso personagem
favorito do filme a Pequena Sereia (1989) era Sebastião, um caranguejo
vermelho e aqui em casa, a letra da música sempre vai ser assim “mas
quando espoca a bolha, o peixe vai para o prato”, no lugar de “mas
quando o homem tem fome o peixe vai para o prato. Ou seja, a leitura
visual que o pequeno Pedro fez do filme foi a que vigorou como versão
correta da canção.
As heroínas contemporâneas não chegaram nessa fase, creio que
Mulan e a princesa Fátima libertária e independente de Aladin já veio
com mãe, filha e filho, adultos e viciados, em filmes e no exercício
crítico e irônico em relação ao nosso consumo cultural. Assim, vamos
de filmes cults a aos nossos próprios cults, como o chavão do
personagem Rick Boby que diz fazendo bico afrancesado “isso é jazz”
do filme “A toda velocidade”. Aqui é usado quando queremos nos
referir a alguém com muita afetação.

Outra coisa que sempre me divertiu, foi a simulação que os meus filhos
faziam (Pedro em especial) das minhas aulas de história da arte a la Cid
Moreira, naquele tom empostado e pomposo. Entre a irritação e o riso,
eu que nunca me vi daquele jeito, ficava alerta para sondar se andava
resvalando nesses modos afetados.
Percebo que no presente exercício não vem a memória um exercício
mais consistente de colocá-los para estudar com a exigência de boas
notas. Talvez devesse feito. Mas também percebo que, enquanto
professora, sempre tive dificuldade com essa questão de atribuir notas,
o que não significa que tenha me eximido do processo de avaliação.
Kronos, deus dos tempos curriculares sempre devorou um naco do
meu fígado de professora.
A fraca consistência com a exigência de colocá-los para estudar de
forma mais hard sempre me assombrou nas culpas maternas da nossa
cultura ocidental produtivista. Se alguém perguntar a Agatha e Pedro
sobre essa maternidade, talvez respondam que sempre fui mais
professora que mãe... tendo a concordar, e mesmo que eu argumente
que os dois estavam no pacote de ensinanças e aprendizagens da vida,
pode ser também que respondam que não queriam estar no pacote,
teriam preferido ser o pacote. Pode ser, mas a gente vai se entendendo
vida afora nos fios que a vida tem permitido trançar. E acho, que se ela
ou ele fossem os escritores desse texto, assim como eu, teriam
dificuldade de separar a mãe da professora. Em minha defesa digo, não
qualquer professora, mas uma professora de artes, ora pois. E daí entra
o desenho em nossas vidas: garatujas, rabiscos, formas iniciais, papéis,
cadernos e livros riscados, bem como as paredes. Quando me arvorei a
ser pesquisadora, a pergunta girou em torno da seguinte questão:
Por que isto acontece,
A criança que desenha
E o adulto que “emudece”?
Por não saber desenhar!

Assim no mestrado persegui possibilidades de desenho e a pergunta
- o que é mesmo desenhar? Foi o alinhavo. Agatha e Pedro assim como
filhos de amigos fizeram parte da pesquisa. O trabalho, foi dedicado aos
dois, Agatha a sagaz, Pedro o voraz, condição que permanece até os
dias de hoje, já adultos, na alegria de ter me construído mãe de duas
pessoas com senso de justiça e fome de humanidades. Quem desenha
redesenha, repisa, repete e inventa e reinventa tracejados, e a mãe
professora, segue rumo com os emaranhados em também exercícios de
pesquisadora. Nada demais, nada de menos, apenas movimentos
desenhativos.

Desenho Agatha Couto- aos 10 anos
A pesquisa no doutorado retoma outro lado da criança, a que cresceu
nos trânsitos rural e pequenos urbanos, das feiras populares, com
vendedores, cantadores, esteiras de palha, panelas de barro, bonecas
de pano, circo, procissões, ditados e causos. Tudo isso e mais algumas
coisas sempre estiveram juntos da mãe professora e tentei fazer ninho
também na pesquisa. Me perguntava das razões desses conhecimentos
não terem lugar no currículo, e finalmente, parti para a luta de criar
argumentações para sustentá-los enquanto conhecimentos de fato, e
ainda, que eram estes, em conjunto com outros, que davam vida ao que
faço, como faço, como invento aulas e demais situações de
aprendizagens. De onde vem essas pedagogias?

A mesma pergunta da canção onde Gil pergunta: “de onde vem o
baião?” e a resposta, “vem debaixo do barro do chão” também me
serve e me faz apurar a escuta para a necessidade de sistematizar,
escrever, refletir, dialogar com fontes, etc. Exercícios teóricos
fundamentais que nos fortalecem, mas, a necessidade de saber a fonte
das “invenções” didáticas, pedagógicas, metodológicas que assolavam
e ainda assolam enquanto mãe, professora e agora avó, é o que ainda
me anima para seguir exercitando esse todo, junto e misturado. Fui
professora antes de ser mãe, fui mãe sendo professora, professora
antes de ser pesquisadora e no arremate, me torno avó, sem abrir mãe
nesse trancetê, como dizem minhas amigas pernambucanas. E assim
tenho vivido, e a frase “a luta continua” é mais que um clichê”, e a luta
continua com as artes enquanto estratégia e táticas na educação da
minha neta, para que ela possa pisar nesse mundo com menos força e
muita empatia, em um mundo definido pelo patriarcado e com muitas
formas de escravidão. Sim, até onde puder vou contar para ela que a
pobreza e a miséria não são naturais e que as coisas as quais ela tem
acesso não vem da meritocracia. Vou estar ao lado dela, como em um
episódio recente, ela deu nome de menino a uma de suas bonecas.
Que elas possam brincar com bonecas, transformers, carrinhos, vestir
roupas de princesas e de largartixo (conheci agora esse personagem) e
tantas outras coisas mais. Nas brincadeiras, estão as nossas caras
coloniais e colonizadoras, mas, enquanto mulher, mãe, professora,
pesquisadora, vejo que essa moçada que está chegando pode revelar
que fuxico é perto do furico. E é aí que a presença da minha neta, hoje
com três anos, me dá uma noção de urgência urgentíssima de barrar,
decompor, ou tornar mais lentos os gestos coloniais para essa geração
ter vida, ter ar para respirar, água para beber, amores para amar.

Vejo nessa criança (e em muitas outras) novos vetores para esse
mundo velho. Sim, penso na Greta Thunberg, mas antevejo
principalmente jovens indígenas, periféricas, quilombolas que estão
surgindo e se fazendo presente nas redes para falar de suas lutas, dos
seus coletivos, de suas gentes. Lembro que em 2008 participando do
evento Mestres da Cultura em Juazeiro – CE, viajei ao lado de uma
jovem de menos de 20 anos que estava fazendo (ou tinha feito) um
curso para escrever projetos culturais e estava se mobilizando para
produzir um CD da avó, quebradeira de côco no interior do Maranhão.
Moçada que surge das adversidades fazendo arte e cultura nas
periferias desse brasil adentro, quebrando barreiras inventando novos
circuitos e formas de socialidade, nos quais, o modus operandis da arte
como mercadoria de vidas, se dilui em outras táticas de reexistência.
Posso dizer que de uma maneira geral tive muita sorte nas instâncias
professoralidades/maternidades e também, muita preguiça!!! Mas aí,
os macacos que comprei numa loja de pets, me ajudam a continuar
contando estórias. Mas, assim como no meu retrato por Agatha e refeito
depois em conjunto, que a existência seja um trabalho de muitas mãos,
com a força dos coletivos, que a gente continue a se redesenhar ao
longo da vida.

Maternidades, arte, educação e
pandemia
Por Luciana Grupelli Loponte

Mestre e Doutora em Educação.
Professora da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), atuando na graduação e no
Programa de Pós-Graduação em
Educação, linha de pesquisa Arte,
linguagem e currículo. Pesquisa e publica
a partir de temas como: formação
docente, arte e docência, gênero e artes
visuais.
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Maternidades, arte, educação e pandemia
Por Luciana Grupelli Loponte

“Mãe é uma só”, “mãe é tudo igual”. Quantas vezes ouvimos esses
ditos tão comuns? Pela proximidade do Dia das Mães, esses ditos
são muitas vezes repetidos e revestidos com ideais românticos de
maternidade, cheios de alusões divinas e santificadas. Uma data
com apelo que é, muitas vezes mais comercial do que afetiva. Pois
bem, esse pequeno texto, não é mais um texto de exaltação
romântica de maternidade. É um texto que fala de maternidades no
plural, das maternidades possíveis, daquelas que fogem dos clichês.
Maternidades talhadas no cotidiano e, no último ano, em meio a
uma das piores pandemias do século.
Trato do tema aqui a partir da experiência da minha
maternidade, vivida nos últimos dois anos. Há muito tempo, as
mulheres conquistaram o direito de trabalhar fora do ambiente
doméstico. A maternidade e o cuidado com a casa não é,
necessariamente, o único destino possível e nem a única forma de
realização pessoal. Tenho uma carreira consolidada como
professora de arte e pesquisadora há mais de 30 anos. E, apesar de
todos os desafios, tenho sido feliz com a minha escolha. No campo
da vida pessoal, o desejo de formar uma família era algo constante.
Eu e meu marido iniciamos um processo de adoção, o que incluiu
avaliações com assistentes sociais e psicólogas e um cadastro no
sistema nacional de adoção. Em maio de 2019, após três anos de
inclusão no cadastro nacional, o nosso telefone tocou. Do outro
lado da linha, a assistente social nos falou de um menino de 5 anos,
que estava acolhido em uma instituição há dois anos. Fomos ao
fórum conhecer a sua história e aí as emoções começaram a aflorar
de modo incontrolável.

“O nome dele era Guilherme", o mesmo nome do meu irmão. Já
naquele momento soubemos que era o nosso filho. Em um mês, o
conhecemos. Depois de uma semana de adaptação, ele já estava
morando conosco. Foi tudo muito rápido e muito intenso. Arrumar
quarto em uma casa em que vivia apenas um casal, comprar roupas,
brinquedos, imaginar o que ele gostava. A palavra “mãe” foi
chegando aos poucos e a primeira vez foi emocionante. Não é uma
palavra fácil de ser dita pela primeira vez, é preciso ter segurança,
confiança. E, principalmente, entender o que significa ser amado e
cuidado. Descobrir o que é amar e ser amado é uma das principais
aprendizagens em um processo de adoção. E quando o amor chega,
não tem mais retorno possível. E posso assegurar que o amor de
uma mãe por um filho que chegou por adoção é tão intenso e
incondicional quanto o amor de outras mães que geraram seus
filhos de outra maneira. Não é a vinculação biológica que assegura o
amor materno, é uma construção diária e contínua. Na verdade,
todas as crianças precisam ser adotadas por seus pais. Nem todos
conseguem, mesmo sendo filhos biológicos.
Enfim, desde junho de 2019, aos 50 anos de idade, me tornei mãe
de um menino de 5 anos. E aí, tudo mudou. Começamos aos poucos
apresentar o mundo, o nosso mundo: amigos, família, lugares,
novas experiências, escola. Um mundo inteiro começou a se abrir. A
primeira vez no mar, a primeira vez na piscina, a primeira vez em
que se sente amado, a primeira vez que tem brinquedos só seus, o
primeiro Natal em família. Muitas estreias, adaptações, testagem de
limites, de entender o que é uma família, o que é ser filho, ser pai e
ser mãe.

Eis que, em março de 2020, depois do início da expansão de
horizontes, o mundo todo se depara com uma pandemia que muda
tudo. Agora o momento é de ficar em casa, de se isolar de amigos e
família. Aprendemos a nos comunicar de várias maneiras por meio
do celular e do computador. A nossa interação com o mundo passou
a ser mediada por dispositivos eletrônicos. Quando pensávamos
que tudo aquilo duraria pouco, foi até divertido. Inventamos
brincadeiras, fizemos bolo juntos, descobrimos novos filmes e
músicas, exploramos a casa.
No entanto, aquele mundo todo que se abria começou a ficar
pequeno de novo. A conversa com a vovó e a família passou a
acontecer através de vídeos. A escola, a professora e os coleguinhas
passaram a ser vistos através de quadradinhos, em pleno início do
processo de alfabetização. O isolamento forçado se tornou rotina, e
tudo começou a ficar bem difícil.
Mais de um ano depois, os desafios continuam. Ser mãe,
professora, pesquisadora no mesmo ambiente doméstico é a
grande tarefa cotidiana, que enfrentamos todo o dia. Muitos
dilemas ao mesmo tempo: posso ser professora do meu filho? Qual
o limite entre a professora, a pesquisadora e a mãe? Vou perder
aquele prazo para entrega do artigo de novo? Conto que eu tenho
uma criança de 7 anos para cuidar? Vou conseguir dar conta de
tudo? Será que ele não está vendo TV ou imerso demais naquele
jogo eletrônico? E aquela tarefa do meu filho que não consegui
baixar da plataforma, ou aquele e-mail que não consegui
responder? E o parecer atrasado? O que fazer naquela live em que
uns minutos antes teu filho aparece correndo dizendo que o seu
dente caiu? Deixar a criança conviver com alguns amigos ou manter
o isolamento restrito? Levar nas aulas presenciais ou esperar a
vacina para todos? Dizer não consigo, não posso, não dou conta é
um sinal de fraqueza? Mas não éramos tão fortes?

Arte e educação são constantes em minha vida, é em torno dessas
palavras que a minha atuação no mundo se faz presente,
escrevendo, lendo, ensinando, aprendendo, instigando, pensando,
inventando. E essa atuação não é diferente com a maternidade, a
maternidade possível nesse momento tão difícil, cheia de
fragilidades, de pitadas de culpa e incerteza, cheia de dissonância. E
não é dessa matéria humana e estética da qual todos somos feitos?
Em maio de 2021, nas vésperas do meu segundo Dia das Mães,
mais um em isolamento, o meu desejo é por mais vacina contra esse
vírus que nos afasta de tudo, e que, cada vez mais, maternidades
fora de rótulos sejam possíveis.

Home office, maio de 2020.
Acervo da autora

Horizontes, maio de 2021. Acervo
da autora
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Das classes às ruas, dos feminismos à arte/educação:
(re)existir em sociedades que insistem em invisibilizar as
mulheres professoras e artistas
Por: Vitória Amaral
A história da arte oficial no Brasil está vinculada aos privilégios
estruturais de poucos. Os homens que escrevem essa história,
reconhecendo somente artistas homens, brancos, europeus e
abastados financeiramente, trataram de excluir as mulheres. E essa
foi a história que deu suporte teórico na formação de
arte/educadoras e arte/educadores. Se entrarmos nas aulas de
história da arte, na maioria das universidades brasileiras, é esse
contexto masculino que iremos encontrar. Mesmo, que as salas
sejam de maioria mulheres cis e trans, essas poucas, já se encontram
também, gays, lésbicas, negras/os e indígenas. Dificilmente
essas/esses estudantes se identificarão com os artistas
apresentados.
Não estou aqui querendo culpar ninguém, pois a formação vem
ocorrendo há anos dessa forma, e é assim que vamos vendo o
mundo: “as mulheres fazem e os homens levam fama”. Porém, as
mulheres sempre tiveram na base da sociedade, na arte/educação e
na arte isso não foi diferente. Para rompermos com o
androcentrismo da nossa sociedade patriarcal, o feminismo é um dos
caminhos porque traz um discurso plural, horizontalizado, mais
democrático e cíclico. Por que, nas nossas salas de aula de artes, não
rompemos com o pensamento androcentrado? Por que não
trazemos artistas negras, indígenas, do grupo LGBTQ+ para o centro?
Que medo é esse? A história da arte branca e masculina é a mais
certa? A melhor? É essa supremacia que queremos na sala de aula de
Artes?

Temos uma estrutura social rígida, originária de uma colonização
muito bem estruturada por meio da qual acreditamos que o que
fazemos, pensamos, teorizamos é menor e tem menos valor do que o
que vem da Europa, dos homens, de teorias já cristalizadas no nosso
ensino. Mas, a luta para acabar com essa invisibilização das mulheres
arte/educadoras e artistas é antiga, assim como o feminismo.
Mulheres artistas foram às ruas para mostrar a força das mulheres. “O
feminismo trouxe questões para a arte que permanecem vitais, sociais e
estéticas até hoje, como por exemplo as definições de subjetividades, de
agendas políticas pessoais e institucionais, de estratégias do corpo
feminino e múltiplas narrativas...” (BARBOSA in ZACCARA, 2017, p.13).
O feminismo é a luz do fim do túnel para uma sociedade patriarcal, como
a nossa, e compreender como a ideologia de um lugar ou de um
momento contamina a história, torna a sociedade mais igualitária e mais
justa.
Por isso, a história da arte não deve ser a história da genialidade
individual – ocidental, masculina e médio-burguesa – e, sim a história da
criatividade por meio de imagens, transpondo individualidades,
procedências geográficas e econômicas, onde a linha que separa a arte e
o artesanato, design e arte, desapareça para mostrar novas maneiras de
entender o mundo e de expressá-lo. (FERNÁNDEZ-CAO, 2008, p.21).
Várias são as formas de abrirmos os caminhos e uma delas é difundir
as histórias dessas mulheres artistas, como faz Madalena Zaccara e do
ensino de Arte como tem feito Ana Mae Barbosa. Foi com esse intuito que
surgiu a ideia de juntarmos pesquisas, textos, experiências, entrevistas
para publicar o livro: Mulheres não devem ficar em silêncio: arte, design,
educação, em 2019, pela Cortez editora.

Desde a experiência em estar com Ana Mae Barbosa, em sua casa
durante o janeiro de 2018, as conversas, as vivências, as buscas,
impregnaram-me da sua força, discernimento, inteligência em questionar,
refletir, narrar fatos que ocorreram com ela enquanto mulher,
arte/educadora, nordestina e que nunca deixou se abater pelos
enfrentamentos com homens ou mulheres chefes, diretores(as) que
estavam à frente de órgãos da educação, da cultura e de espaços de poder
na universidade.
Esse livro está repleto de mulheres que lutam na arte e pela arte, no seu
ensino, no design e nas suas histórias de vida, sempre com
enfrentamentos. A imagem foi um dos fios condutores. Imagens de viagens
que fizemos juntas, como as fotos que tiramos no Museu Leopoldo, em
Viena, tornaram-se ensaios visuais e despertaram reflexões sobre como as
mulheres foram e são invisibilizadas nesse campo de conhecimento. O
design faz parte do seu cotidiano de Ana Mae como professora do curso de
Design da Universidade Anhembi Morumbi, depois de aposentada da USP.
Foi o trajeto que iluminou a primeira parte do livro com mulheres na
aprendizagem do design, assim inicia:
As mulheres tiveram muitas dificuldades para serem aceitas nas escolas de
Artes e Design ao redor do mundo. Por exemplo, a tão propalada abertura
da Bauhaus para aceitar as alunas era uma faca de dois gumes. Mulheres
eram aceitas para demonstrar a modernidade e democratização da Escola,
mas poucas chegaram a estudar Arquitetura, pois dominava a ideia
equivocada de que mulheres não tinham a percepção tridimensional
desenvolvida. (BARBOSA, LONA, 2019, p.23).
A invisibilidade das mulheres é permanente, seja na Arte ou no Design. E na
tentativa de desvelar algumas das mulheres educadoras nessas áreas de
conhecimento, para que não caiam no esquecimento, houve o registro no
“Mulheres não devem ficar em silêncio”. Coletânea de textos que mostra
mulheres que aprendem e ensinam. A Bauhaus, John Dewey, arte,
artesanato, design, influenciaram a história do ensino da Arte, encabeçada,
muitas vezes, por D. Noemia Varela.

Mariazinha Fusari, amiga de todos nós, acreditava no ensino da arte, de
uma forma especial, fundamentou e inseriu o ensino de arte na história da
Educação em seus livros escritos com a sua parceira Heloisa Ferraz: “Arte
na Educação Escolar” e “Metodologias do Ensino de Arte”, utilizados, até
hoje, em teses e dissertações. Mulheres que reverenciam mulheres em suas
histórias, memórias e lutas. Entrevistas e declarações de Eleonor Hipwell,
pioneira internacional na Arte/educação. Antonia Apparecida Pallú,
professora de desenho pedagógico no Instituto de Educação Caetano de
Campos, descoberta por Rejane Coutinho em suas pesquisas.
Arte/educadora dando visibilidade a arte/educadoras. Solange Costa Lima,
como um Exú, mediava as/os arte/educadoras/es na Secretaria de
Educação do Estado de Pernambuco. Professora importante também na
Escolinha de Artes de Olinda.
Com as experiências e relações interpessoais e profissionais, Ana Mae
traz o nome de Fernanda Milani, dizendo: “foi uma das mulheres
Arte/Educadoras mais estimuladoras de outras mulheres que já conheci”.
Uma rede de afetos se mistura ao profissionalismo e à seriedade dessas
profissionais. E ela continua: “Quando cheguei em São Paulo em 1967,
banida por razões políticas da Universidade de Brasília (UnB) em 1965,
durante a ditadura militar apoiada pela sociedade civil (1964-1983), Dona
Fernanda, como eu a chamava, me recebeu muito bem, convidando-me
para dar uma palestra para alunos da Fundação Armando Álvares
Penteado (FAAP)”. (BARBOSA, 2019, p.345).
Laís Aderne, outra querida arte/educadora, pioneira no ensino da arte
relacionado à ecologia humana e ambiental, tinha um cuidado especial
com as pessoas, a terra e o meio ambiente, a partir da “terrinha em Olhos
d’Água”. (BARBOSA, 2019, p.371) E foi lá entre uma história e outra que foi
conhecendo o povo, organizando a comunidade e, com isso, dando sentido
à vida.

Com mais lutas, Tereza Costa Rêgo pula do piano e se torna uma mulher
artista exilada da família, do país e da sua própria identidade, no período
da ditadura civil-militar, quando torna-se Joana. Tereza Costa Rêgo,
juntamente com Tomie Ohtake são duas artistas que nos ensinaram com
sua bravura a ser mulher.
As imagens vêm e voltam contando as histórias dessas mulheres. De acordo com as
memórias, as emoções são apresentadas nas suas narrativas orais, que não surgem
em uma sequência cronológica, mas de uma ciclicidade no tempo com imagens que
saem de dentro de suas entranhas. (AMARAL, 2019, p.404)

Com suas histórias, essas mulheres/artistas/professoras devem ser
levadas para as aulas de artes para, no mínimo, não sermos cúmplices do
seu apagamento. Vamos, assim, rejeitando a opressão, a dicotomia entre
gêneros, a separação entre a prática e a teoria. O que é considerado
trivialidades, como o bordado, a tapeçaria, a cerâmica, sejam valorizados.
Essas histórias despertarão a auto reflexão das/dos arte/educadoras/dos
em formação, valorizando desde esse momento a sua própria estética.
Em um movimento de ensino/aprendizagem pautado pelo feminismo,
teremos uma arte/educação centrada na colaboração, que é desenhada
pelas mulheres, mas não apenas para as mulheres, começando com a sua
própria experiência que é refletida nas suas memórias. Um feminismo que
provoca mudanças sociais, para uma sociedade mais justa e igualitária.
Que incorpora críticas contra o racismo e o androcentrismo. Que
empodera as mulheres e que as leva a valorizar as demais.
Quando o movimento feminista contemporâneo começou, enxergávamos a
sororidade sem qualquer compreensão concreta do trabalho real que seria
necessário para tornar a solidariedade política uma realidade. Através da
experiência e do trabalho árduo, e, sim, aprendendo com nossos fracassos e erros,
temos agora um corpus de teoria e prática compartilhada que pode ensinar a novas
defensoras de políticas feministas o que deve ser feito para criar, sustentar e
proteger nossa solidariedade. (bell hooks, 2019, p.38).

Pensando na sororidade e nas práticas artísticas das estudantes de
Artes Visuais, numa tentativa de conhecê-las, conhecer seus trabalhos
pregressos à universidade, a partir de suas experiências e aprendizagens
no curso, praticamos a escuta do que vivenciam fora da universidade.
Assim como na marcha das vadias, evento onde as mulheres, em
performance, expõem suas dores, angústias e violências que, muitas vezes,
parte de uma narrativa externa ao grupo mas conectada às suas, torna-se
coletiva; experiências de pesquisas, de estágios que tratam de narrativas
de matriz africana; ou mesmo eventos em que as/os estudantes organizam
para lutar por causas de uma comunidade, como a que vivenciei com um
grupo de mulheres da Ong Cores do Amanhã, no bairro do Totó, que fica
entre o Cemitério Parque das Flores e do Presidio Aníbal Bruno. Uma
geografia bem simbólica e que reúne mulheres para o enfrentamento das
opressões sociais e políticas, como ocorreu em 07/11/2019 para denunciar
a ampliação do presidio, não aceita pela comunidade. E foi com arte, com
grafite, com dança, com música e teatro que conseguiram barrar esse
projeto.

Oficina inter_ditada
Atuação de grupo de trabalho da
estudante/artista/pesquisadora Thaysa Cordeiro Silva

Depois de uma crise com as eleições presidenciais de 2018, muitos
estudantes chegaram à Universidade com muitos medos. O período
eleitoral foi bem violento. E com isso, muitos/as estudantes, que vieram
do ensino médio, carregavam algumas dores e trabalhamos com arte
para minimizar esta carga de opressão. No trabalho final, as/os
estudantes fizeram um texto teórico sobre os Fundamentos da
Arte/educação e realizaram uma prática artística que expurgasse as
imagens que os/as atormentavam.

Trabalhos finais do componente curricular
Fundamentos da Arte/Educação, na turma que
ingressou no curso de Artes Visuais, Licenciatura,
em 2019.

É algo que remete às vivências cotidianas, retrata o corpo feminino como
um todo, leva até a dor que foi sentida e que é a mesma que foi curada, mas
que carrega cicatrizes consigo mesma, traz questões como um corpo sendo
um corpo, a objetificação, a violação, a sororidade que anda presente
comigo e me faz pensar que não estou só, traz a minha descoberta como
artista e meu lado emotivo que é grande demais, foi massa a experiência
(eu ainda vou dar um nome pra essa performance). Eduarda Oliveira.

Esse é um movimento cíclico que vem ocorrendo, na sala de
aula, vendo artistas consagradas ou não, produzindo arte a partir
do que é aprendido e experienciado; nas suas comunidades, nos
estágios de mediação, que se desdobra nas suas salas de aula
como professoras em formação, provavelmente depois, como
professoras formadas.
Considerando os ensinamentos de Paulo Freire, que “pautavase pela valorização e respeito ao seu modo de ser, sua linguagem,
seus gestos, suas dificuldades e formas de enfrentamento à
pobreza e a opressão. Na sua forma de produção científica Freire
aproximava-se da linguagem do povo para dessa forma
estabelecer laços de identidade com ele.” (MORAIS, 2018, p.57).
Seguindo os ensinamentos freireanos, as experiências dos/as
estudantes são fermento para a aprendizagem e o conhecimento.
A partir de si se reconhece o outro, e esse outro pode ser um autor
que venha fundamentar as minhas experiências em arte.

Mediação na Galeria Corbiniano Lins
Mediação com contação de história para crianças da escola pública
Emídio Dantas, durante o X Salão Universitário (Unico) de Arte
Contemporânea, na Galeria de Arte Corbiniano Lins no SESC Santo
Amaro, Recife - PE. (SILVA, Thaysa, 2018) Atividade realizada juntamente
à mediadora (mulher trans) Núbia de Aquino e o artista da obra mediada
Abiniel João Nascimento. (Foto de Abiniel João Nascimento).

Com os estudos feministas na formação de professoras e
professores de Artes Visuais, estaremos transformando as
posturas de um grupo da sociedade. É uma forma de obter a
consciência de sermos um povo colonizado e termos um corpo
manipulado socialmente. Com a produção artística ligada a
temas e atitudes feministas, a nossa identidade vai nos sendo
revelada e vamos nos apropriando e incorporando atitudes
ativistas no nosso cotidiano. Além de produzirmos
e
defendermos uma escrita mais libertária.
O termo “luta” nos diz de um bom afeto, de algo que nos anima, inspira
e instiga. Luta é a ação do desejo que nos politiza. Luta é o nome
próprio da ação política, ela mesma uma ação poética, no sentido de
criação de uma obra. Ao mesmo tempo, o termo luta está no mundo da
vida. Feministas são seres em luta, sendo ou não mulheres, já que a
diversidade do termo feminismo não pode depender da unidade do
conceito de “mulher” em um sentido natural. Ele mesmo - sempre é
bom lembrar - é um termo criado pelo patriarcado que é preciso
desconstruir. (Marcia Tiburi, 2019, p.53).

A luta continua…
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Entrevistas
Tema: Mãe, pesquisadora, artista,
professora-artista e...

Este mês trouxemos entrevistas de professoras, artistas, pesquisadoras e
mães, tudo ao mesmo tempo agora. Nesse universo de ser mãe e
profissional docente/pesquisadora/artista, o que quer que seja, é um
desafio, uma dupla, tripla jornada de trabalho, principalmente nesse
cenário pandêmico em que é necessário o distanciamento social e
professoras precisam tornar suas casas o local das muitas atividades que
desenvolvem. Mães solos, mães casadas, mães que adotam, mães que
criam seus filhos e filhas para o mundo, mas que gostariam de estar sempre
perto deles, delas. Mulheres que muitas vezes veem seus alunos como
filhos, pois no pensar materno querem que o porvir desses “filhos”
estudantes seja de nunca desistir, apesar das dores, do cansaço e dos
fracassos que as vezes a vida acadêmica e profissional possa lhes impor,
porque esse é o papel maternal, o de sempre incentivar seus filhos a se
manterem firmes diante das adversidades da vida, afinal, as mães são
também exemplos de força e resiliência
Para responder algumas perguntas sobre esse tema: Mãe, pesquisadora e
professora-artista, artista nós convidamos a Lara Seidler de Oliveira (UFRJ)
e a Lucienne Ellem Martins Coutinho (SEMEC-Belém), a primeira exerce à
docência no ensino superior da Graduação em Dança e a segunda exerce à
docência no chão da escola da Educação Básica, vejamos os dois pontos de
vistas nas respostas de nossas entrevistadas.
Nélia Fonseca
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Entrevistada: Lara Seidler
de Oliveira
Entrevistadora: Nélia Fonseca

Docente dos cursos de graduação do
Departamento de Arte Corporal da UFRJ,
formada em dança pelo curso de
bacharelado em dança da UFRJ, tenho
uma especialização em
Psicomotricidade, mestre em Ciência da
Arte UFF e Doutora em Artes Visuais pela
EBA/UFRJ. Sou coordenadora de Projeto
de pesquisa DOA/dança e outras artes
DAC/UFRJ e do projeto de pesquisa e
extensão Partilhas em Dança Educação
DAC/UFRJ. Também membro do Grupo
de pesquisa GPICC (Grupo de pesquisa
Investigações sobre o corpo cênico
coordenado pela Prof. Drª. Maria Inês
Galvão), Membro do Grupo de Pesquisa
Corpo, Educação e Poéticas
Interdisciplinares/ CNPq e membro da
Comissão de Revitalização da Dança
Educação na UFRJ: memória, história e
atualizações DAC/EFD/UFRJ. Atuo no
campo da criação artística e pedagógica
da dança.

Para começar, pode nos falar da sua formação e campo (ou campos)
em que atua?
Docente dos cursos de graduação do Departamento de Arte Corporal da
UFRJ, formada em dança pelo curso de bacharelado em dança da UFRJ,
tenho uma especialização em Psicomotricidade, mestre em Ciência da
Arte UFF e Doutora em Artes Visuais pela EBA/UFRJ. Sou coordenadora de
Projeto de pesquisa DOA/dança e outras artes DAC/UFRJ e do projeto de
pesquisa e extensão Partilhas em Dança Educação DAC/UFRJ. Também
membro do Grupo de pesquisa GPICC (Grupo de pesquisa Investigações
sobre o corpo cênico coordenado pela Prof. Drª. Maria Inês Galvão).
Membro do Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Poéticas
Interdisciplinares/ CNPq e membro da Comissão de Revitalização da
Dança Educação na UFRJ: memória, história e atualizações
DAC/EFD/UFRJ. Atuo no campo da criação artística e pedagógica da
dança.
Como compreende e, no seu trabalho, concilia o ser professoraartista, pesquisadora e mãe?
São muitos papéis, entretanto entendo que o ser artista é que dá sentido
a todos estes. A arte me serve de respiro para as lides do dia-dia. Conciliar
as diferentes atuações e jornadas é muitas vezes uma tarefa que
sobrecarrega demais. Vivemos hoje a emancipação feminina, entretanto,
vivo também muitos campos de ação. Sou divorciada e não tenho ajuda
nenhuma do pai do meu filho. Trabalho, continuo estudando, o que o
meu trabalho exige, ensino em casa e fora dele. Exerço todas as funções
de dona de casa além de sustentar meu filho em todas as instâncias.
Muitas vezes chego à exaustão e isso me faz ter que sempre reorganizar
as tarefas para manter minha saúde. Trabalho com meu corpo, ainda
danço, por isso ele deve estar sempre bem, na medida do possível.

Como você percebe a presença e atuação das mulheres no campo da
pesquisa em artes e ensino de artes?
Acho a atuação feminina fundamental no campo do ensino das artes,
entretanto não inviabiliza a distinção de gênero em relação a
importância. Como disse acima é na arte que, no meu caso, dou sentido
aos vários papéis que desenvolvo. Cada pessoa tem um olhar sobre a vida
e isso alimenta o processo sensível que é também ensinar. Estamos
falando em primeira instância que todos estes papéis passam pelo corpo,
portanto nele não se distinguem a mãe, da pesquisadora, da artista, da
faxineira.... todos são um e todos atuam na relação com o educando.
Porque ensinar é um ato de relação e primeiro de relação dos muitos
“corpos” que nós, docentes, somos.
Como você compreende o campo da formação (em artes e ensino de
artes) no sentido de acolhimento e presença de mulheres, desde o seu
contexto?
Entendo que, historicamente, a mulher sempre teve presença forte no
ensino das artes. A docência sempre esteve ligada a presença da mulher
por alguns motivos, entretanto não vejo esse tipo de atuação algo que se
restrinja a mulher. Não caminhamos mais no sentido das restrições de
gênero.
O que, como mãe e profissional, você considera importante para a
inserção de mulheres, mães, artistas-professoras no mercado de
trabalho?
É importante a formação continuada, a pesquisa e a capacitação
constantes.

Entrevistada: Lucienne
Ellen Martins Coutinho
Entrevistadora: Nelia Fonseca

Professora Efetiva de Artes na
Secretaria Municipal de
Educação (SEMEC), Doutoranda
em Arte na Universidade Federal
do Pará (UFPA/PPGARTES),
Mestra em Artes na Universidade
Federal do Pará (UFPA/ICA)
(2014), Licenciada Plena em
Dança pela Universidade Federal
do Pará (2011), Licenciada Plena
em Pedagogia pela Universidade
Federal do Pará (2007)

Para começar, pode nos falar da sua formação e campo (ou
campos) em que atua?
Sou Licenciada em Pedagogia e Dança, Mestra em Artes e
Doutoranda em Artes. Também sou docente da Secretaria
Municipal de Educação de Belém, atuando no ensino fundamental
menor (1º ao 5º ano) e maior (6º ao 9º ano).
Como compreende e, no seu trabalho, concilia o ser
professora-artista, pesquisadora e mãe?
No momento estou de licença maternidade, minha gravidez toda
fiquei de licença médica por ser uma gestação tri gemelar e de alto
risco. Com isso, não pude realizar nenhuma atividade.
Como você percebe a presença e atuação das mulheres no
campo da pesquisa em artes e ensino de artes?
Percebo um elevado número de mulheres, em especial na área em
que mais atuo que é a dança. A Mulher desenvolve
experimentações cênicas utilizando suas experiências pessoais,
profissionais, se expõe muito mais, sem nenhum receio ou algum
pudor.

Como você compreende o campo da formação (em artes e
ensino de artes) no sentido de acolhimento e presença de
mulheres, desde o seu contexto?
Mesmo querendo ser imparcial, mas é quase impossível, vejo a
mulher muito mais atuante, sensível e desafiadora. Em todos as
escolas em que trabalho o sexo feminino é predominante em sua
atuação.

O que, como mãe e profissional, você considera importante
para a inserção de mulheres, mães, artistas-professoras no
mercado de trabalho?
Vejo sobretudo que precisa ser uma profissional sensível,
protetora, amiga, desafiadora, estimuladora. Uma mulher-mãe
olha para seu educando como um filho, logo quer que este vá além
do que seu campo de visão possa ver.

Mãe, pesquisadora e docente... e
agora??
Por Laura Paola

Doutoranda do Programa de Pós
Graduação em Ensino de Arte (UFMG),
Mestre em Artes (UFMG), especialização
em História da Cultura e da Arte
(UFMG), Licenciada em Artes Visuais
pela UEMG e Pedagogia pela Faculdade
Internacional Signorelli. Professora de
artes na Universidade Estadual de
Minas Gerais (UEMG). Professora de
artes visuais no curso de Artes Visuais e
tutora no curso de Pedagogia, na
Faculdade Única de Contagem.
Professora do Ensino Fundamental na
Rede Municipal de Ensino.
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Mãe,pesquisadora e docente... e agora??
Por Laura Paola

Para início de conversa, o meu nome é Laura Paola, sou natural
de Belo Horizonte/MG. Vou contar um pouquinho da minha
experiência como pesquisadora, professora e mãe do Giovanni.
A minha grande aventura como mãe inicia-se quando cursava as
disciplinas de doutorado no ano de 2019, na Universidade Federal
de Minas Gerais-UFMG. A gestação veio em um momento peculiar
em minha vida. Me dedicava 100% às atividades do curso, enquanto
Giovanni crescia dentro de mim. Eu não desconfiava de que havia
uma linda sementinha crescendo, enquanto mantinha uma rotina
exaustiva de trabalho e estudo.
Com o passar do tempo comecei a sentir um cansaço fora do
comum, tonteiras, enjoos e vontade de dormir o tempo todo. A
pesquisa sempre foi algo pelo qual sou apaixonada, porém, me vi
desanimada com tudo de que mais gostava. Revolvi procurar um
médico, afinal, dizem que quando se emenda o mestrado no
doutorado as pessoas ficam com estafa mental, devia ser meu caso,
pensei. Procurei um psiquiatra que me receitou alguns remédios
para tomar. Cheguei a comprar os remédios, mas sempre me
esquecia de iniciar com a medicação. Socorro!! Estava esquecendome de tudo. Foi quando comentei com uma amiga professora da
escola onde leciono, “Danila Sarizo”, que praticamente me obrigou
a fazer o exame, rs. Comprei aqueles de farmácia mesmo, eu dizia:
só vou fazer por desencargo de consciência, não estou grávida. Mal
eu sabia que Giovanni estava com quase 3 meses, e no primeiro
ultrassom já pude identificar o sexo.

Foi um misto de sentimentos e emoções, fiquei superfeliz com a
novidade. Apesar da gravidez ter sido algo não planejado para
aquele momento, era algo com que sonhava muito e planejava
após o doutorado. A gestação foi muito tranquila. Precisei diminuir
o ritmo no trabalho, tranquei as disciplinas excedentes e me
dediquei a vivenciar aquele momento.
No dia 18 de abril de 2020, nasce Giovanni, no primeiro lockdown.
Foi um misto de emoções e medo pela pandemia, era algo novo
dentro do cenário social. Porém, o nascimento de um filho é algo
único! A minha vida a partir deste momento passou a ter outro
sentindo, eu me tornei “MÃE”.
Nos primeiros meses de vida de um bebê enlouquecemos com a
explosão de hormônios que invadem nosso corpo. Não somente o
amor, como o instinto de preservação tomam conta da nossa vida,
do nosso ser, o temido “puerpério”. O puerpério é o período pósgestacional, onde a mulher passa por momentos de transição em
que ocorrem intensas alterações fisiológicas e psicológicas. Não é
um período fácil, sem contar que estava preocupada com o término
da minha segunda graduação e com o andamento do doutorado. A
pressão é muita, pois sabemos que um filho demanda muita
atenção, principalmente nos primeiros meses. Tive muita
compreensão por parte do meu orientador que me deixou tranquila
para viver esta fase. Porém, não consegui me desligar das
obrigações acadêmicas e sempre me via dando umas bicadas em
livros para a pesquisa. Teve momentos que achei que não iria
conseguir continuar com tamanha demanda, principalmente
porque teria que voltar a trabalhar com dois cargos (ensino superior
e básico). Tentei a bolsa de doutorado para pedir licença em um
dos meus cargos.

No entanto, mesmo sendo selecionada para a bolsa do
doutorado não pude receber porque não é permitido ter outra
renda de trabalho. E eu não poderia abrir mão do serviço público
para uma bolsa que todos os anos corre o risco de acabar. Além do
mais, a bolsa não iria cobrir todos meus custos mensais, ainda mais
agora, como mãe. O jeito foi arregaçar as mangas e dizer um mantra
todos os dias, “você é capaz”, “você consegue”, “é uma fase, vai
passar”.
E o choro ficou livre depois que me tornei mãe. Eu passei a me
emocionar com tudo. Além de muitas vezes chorar baixinho
durante as madrugadas intermináveis de mamadeiras e trocas de
fraldas. E no momento em que realmente estava no limite, meu
filho olhava-me intensamente e sorria, era a força que necessitava
para continuar minha jornada. Além, é claro, da rede de apoio
familiar que sempre esteve presente e que nunca me deixou desistir
dos meus sonhos. Sempre me apoiaram quando eu mais precisei, e
posso dizer que essa rede se estende não somente aos meus
familiares, por quem tenho minha eterna gratidão, como também
aos meus amigos, que sempre estiveram presentes nos desabafos
maternos.
A vida de mãe, pesquisadora e docente tem seus desafios diários.
Lidamos com a culpa de não nos dedicarmos como gostaríamos ao
nosso filho, por não poder aceitar todos os convites para os
seminários e congressos, por trabalhar preocupados com o bebê
acordar, por achar que estamos pedindo muito auxílio aos
familiares, por ter que escrever com tempo limitado ou por ter
medo de perder os melhores momentos da vida do filho. A culpa é
algo que veio com a maternidade, porém, a garra e a vontade de
realizar se multiplicam quando pensamos que aquele serzinho
depende dos nossos cuidados. Fazemos tudo para vermos nosso
filho feliz e bem cuidado.

A sociedade impõe padrões irreais para nós mulheres que
desempenhamos diversos papéis socialmente. Tenho pânico
quando vejo algum post relacionando mulheres a super-heroínas. A
impressão que tenho é que nos é colocada uma carga emocional
além do que podemos suportar. Mas a verdade é que precisamos
ser cuidadas e isso não impede que sejamos fortes. O desafio é
conseguir driblar todos os julgamentos e padrões impostos
socialmente. A cobrança pela padronização faz com que muitas de
nós, mães, entrem no piloto automático, o que nos afasta das
reflexões internas. Reflexões estas que nos auxiliam durante a
maternidade. Somos seres humanos e precisamos entender que
temos nossos limites e que às vezes é preciso parar para pensar por
um minuto e reconectar-se com o ser interno. Afinal, teremos noites
mal dormidas por conta de um dentinho nascendo ou insônia pelas
preocupações diárias. Mas o que realmente importa é aproveitar ao
máximo todos os momentos experienciados, pois, como disse
minha mãe, dona Inês, tudo passa. Oh! Se passa!!

Entrevista: Artes, Corpo,
Arte/Educação, Performance
Convidada: Leticia Barbosa
Entrevistador: Sidiney Peterson

Letícia Barbosa (Carnaíba, 1989) é performer, curadora autônoma e
arte-educadora. Transita, desde 2017, por espaços institucionais e
não-institucionais de arte com seus trabalhos em performance,
instalação e intervenção urbana. Responsável pela pesquisa
curatorial, roteirização e condução da CURVA podcast, um arquivo
sobre performance arte. Co-fundadora da GRUPA - articulação
política e partilha de saberes, atuante em Pernambuco, desde abril
de 2018, através da oferta de ações formativas. Atualmente, integra a
Rede de Pesquisa e Formação em Curadoria de Exposição, formada
pelo Programa de extensão Laboratório de Curadoria de Exposições
Bisi Silva da EBA/UFMG, o Núcleo de Pesquisa do Mamam/Recife, o
Laboratório de Arte/Educação da UNILAB/CE, o Caderno Vida&Arte
do Jornal O Povo, a Escola de Design da UEMG e o Laboratório de
Práticas Experimentais em Arte e Educação Museal do MAUC/UFC.
Atua a partir do Limbo, um ateliê-oficina desde o qual pensa/produz
seus trabalhos e também projetos, estes em parceria e colaborações
com artistes e amigues. Vive e trabalha entre as Cidades Camaragibe
- PE e Recife-PE.
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Para começar, pode nos falar da sua formação?
LB.: Sim. Antes de contar sobre minha formação, agradeço pelo convite
e pela condução da entrevista, com generosidade. As minhas tias, tanto
da família materna quanto paterna são, em maioria, educadoras. Meus
dois avôs, Toinho foi agricultor e maestro e Petronilo foi alfaiate e
também maestro. As minhas avós, Maria das Mercês foi costureira e
cuidava da casa, e Maria José foi agricultora e cuida da casa. Aprendi a
ler partituras desde criança, com meu avô Toinho. E tenho memórias
de ter aprendido a ler e a escrever em casa, talvez com meu pai, com
minha mãe e com minhas tias. Meu pai, Beleza Pura, me ensinou
matemática e minha mãe, Martha, me conduziu pela literatura
brasileira. Na Escola João Gomes dos Reis, em Carnaíba, Cidade do
Sertão do Pajeú, onde residi até uns 15 ou 16 anos, dançava e atuava
muito nas peças de teatro e em projetos culturais, produzidos pelas
educadoras e educadores da escola. Em 2013, residindo em Recife,
atravessei o Bacharelado em Direito, na Universidade Católica de
Pernambuco e, interessada por processos constituintes em América
Latina, ingressei no Mestrado em Direitos Humanos, na UFPE, quando
me alio às teorias decoloniais. Interessada por Educação Somática,
ingressei na Licenciatura em Dança, também na UFPE, porém, sem
concluir. Buscando praticar mais dança contemporânea, frequentei
alguns espaços independentes de arte, como a Compassos Cia. de
Danças, o Grupo Experimental e o Coletivo Lugar Comum, através de
oficinas, cursos, workshops, encontros produzidos por artistes que
fazem parte desses grupos e Companhias. Em 2017, conduzida pela
performance, venho caminhando pelas Artes Visuais e me percebendo
arte/educadora, articuladora, produtora cultural e, mais recentemente,
curadora.

O ponto de partida de minhas produções artísticas é o corpo. Tenho
hábitos de coletar papéis, objetos miúdos e embalagens e, com isso,
pensar/elaborar colagens manuais. Venho rabiscando com carvão e
nanquim, experimentando aquarela, dentre outros materiais e
técnicas. Cultivo plantas em água e em vasos de pequeno porte, e esse
gesto de plantar e acompanhar as plantas vem atravessando os
desenhos que surgem em meus recortes. Residi em dois espaços de
arte e cultura independentes, que são duas casas, importantes em
minha formação: a BOX Preparação, em Recife-PE (que idealizei, junto
ao artista e amigo Iagor Peres e hoje é gerida por ele) e, mais
recentemente, a Casa Pós, em Camaragibe-PE, gerida pelo artista e
produtor cultural Ângelo Fábio. Atualmente, integro a Rede de
Pesquisa e Formação em Curadoria de Exposição, que envolve uma
articulação entre programas de extensão universitários, cadernos de
cultura, instituições e curadores independentes.
Como você percebe o lugar da mulher, artista e arte/educadora na
contemporaneidade?
LB.: As minhas referências em Performance, em Artes Visuais, em
Dança, em Arte/Educação, em Artesanato, em Direitos Humanos são,
em maioria, mulheres cis, mulheres trans e travestis. Meu olhar e
pensamentos caminham em direção à profissionais que atuam em
diversas frentes, lidando com questões estruturais específicas à essa
invenção “mulher”. Acompanho artistas e produções que ora expõem
estas questões, ora propõem arranjos outros (visualmente e
teoricamente), que não são necessariamente resoluções ou respostas
para as problemáticas apontadas. Entendo que esmiuçar, digamos,
nossos “lugares de fala”, é um ponto de partida interessante para
perceber essas mulheres, artistas e arte/educadoras, inseridas nesses
todos, que se retroalimentam: Performance, Artes Visuais, Dança,
Arte/Educação, Artesanato, Direitos Humanos…

...cada campo e cada pessoa tem as suas especificidades que podem
refletir, por exemplo, nas nossas condições de trabalho. Se estamos
sendo contratadas pelos nossos saberes e produções ou se os convites
são alguma cota... Se estamos recebendo valores justos pelos nossos
trabalhos... Ou se a nossa produção artística, por exemplo, recebe uma
crítica direcionada ou se recebe elogios que reforçam um lugar de uma
mulher que não pode falhar, por exemplo. Não sei responder bem a
essa pergunta. Minha experiência com a Arte/Educação é recente. A
circulação entre espaços institucionais e não-institucionais de Arte,
com as minhas práticas e trabalhos, é também recente. O que consigo
comunicar agora é que minha percepção tem se voltado para dois
interesses, no tema dessa pergunta: o que estamos produzindo e em
quais condições estamos produzindo.
No Projeto "CURVA Podcast" você busca tratar de performance,
direitos humanos e política, pode nos falar desse projeto?
LB.: Sim. A CURVA - práticas artísticas, escuta e performance arte ou
CURVA podcast é uma plataforma dedicada a conversas e entrevistas a
artistes que trabalham com performance. O podcast propriamente se
materializou sob a orientação da pesquisadora, historiadora, artista e
ativista feminista Julia Antivilo Peña, durante um Seminário-Taller, que
ela conduziu, pela Cátedra Rosário Castellanos de Arte e Gênero, na
UNAM (México). Durante essa formação, Julia partilhou suas pesquisas
acerca do que se tem chamado por arte feminista latinoamericana e a
CURVA podcast veio em resposta a uma das perguntas que foram
trabalhadas durante os meses de duração do curso: “a quê e a quem a
sua produção artística desobedece?”. A primeira temporada de
arquivos iniciou, em maioria, com artistes pernambucanes, que atuam
desde cidades do interior do Estado. A segunda temporada - em curso se volta para artistas, ativistas e pesquisadoras, em sua maioria,
feministas e de alguns países de América Latina.

A CURVA, como um todo, escorre de uma série-pesquisa, iniciada em
2017 e que se chama Curva. Nessa série-pesquisa venho buscado
utilizar o espaço da performance para tratar dela mesma, muito
interessada em como a performance transita pelo Sistema de Arte. A
CURVA não acontece, de modo algum, sem os encontros com cada
artiste, que vão desviando e transformando essa ação completamente,
num movimento de contração e expansão constante. Tem algo no fazer
CURVA que a faz perder-se dela mesma, às vezes.
Como você entende seu trabalho artístico no seu ser/fazer
Arte/Educação?
LB.: Ler ou escutar esse arranjo “Arte/Educação” me vem em mente
companhia. E às vezes, como agora, escrevendo, há um esforço em
minha mente por separar “trabalho artístico”, “ser/fazer” e
“Arte/Educação”. E me confundo com as palavras. Existe sempre, por
exemplo, alguma técnica ou assunto que eu gostaria de vivenciar.
Existe também o desejo de compartilhar algo que vivenciei e este
desejo pode confluir com o desejo de outras pessoas. E as relações
entre saberes-fazeres tem acontecido. Na série-pesquisa Curva,
propriamente na CURVA - ação nº.1, ocupo uma galeria de arte,
portando uma placa de compensado naval, e ao passo
aciono/performo, escrevo nessa placa algumas reflexões acerca da
performance arte. É cíclico. Trago esse trabalho ao tema dessa
provocação, pois o percebo uma reunião dos modos de ser/fazer que
tenho agregado em minha experiência de arte e vida. É uma série
também onde me esforço para desobedecer ao que se espera da
produção de uma mulher artista. Talvez, meu trabalho artístico seja
meu ser/fazer Arte/Educação e vice-versa. E agradeço pela provocação
e oportunidade de pausar para pensar sobre isso e me ver sem tantas
respostas.

Gestar, criar e viver em tempo de
pandemia
Por: Ligia Helena Ferreira Zamaro

Arte-educadora, artista visual e
Mestra em Artes Visuais pela
Escola de Comunicações e Artes
da USP; Especialista em
Acessibilidade em Ambientes
Culturais. Atualmente é
assistente na área de Educação
para Acessibilidade no Sesc São
Paulo.
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Gestar, criar e viver em tempo de pandemia
Por: Ligia Helena Ferreira Zamaro
Escrever sobre a experiência de estar em isolamento tem um
grande significado para mim e acho interessante partilhar aqui
algumas das impressões sobre este período e sua reverberação em
minha experiência pessoal, que podem somar a tantas outras
perspectivas vividas por cada pessoa que lerá este texto.
Defendi minha dissertação de mestrado, intitulada “Mediação
Acessível: por uma experiência estética na deficiência” em outubro
de 2019, pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de
São Paulo. Na época, havia estudado a percepção de públicos com
deficiência visual, física e intelectual sobre exposições de arte
presenciais – circunscritas a instituições localizadas na cidade de
São Paulo - e o impacto da presença da mediação humana e dos
recursos de acessibilidade na fruição estética destas pessoas. Parece
hoje longínqua a experiência tão natural que era visitar uma
exposição, passar por ela sem demora, pegar filas para acessá-la,
encontrar amigos durante ou após a visitação. É com saudades que
penso o quanto esta possibilidade social que uma exposição
congregava nos falta hoje, no atual cenário. Tomara que possamos
recuperar esta dimensão futuramente.
E como o mundo mudou! Minha pesquisa muito provavelmente
hoje teria novos pressupostos e desafios e tomaria outros rumos e
conclusões, à luz de uma rotina em que equipamentos culturais,
entre eles museus, estão operando de forma parcialmente
presencial ou apenas com ações online.

A inédita situação de isolamento devido à pandemia neste biênio
2020-2021 me pegou em cheio, assim como a todo o mundo,
especialmente porque coincidiu com o início da gestação de meu
filho e hoje permanece, já aos quase 10 meses de seu nascimento.
Assim, tanto gestar como criar em meio ao contexto complicado
relacionado à disseminação do coronavírus trouxe inúmeros
elementos cotidianos, transformações, ajustes de planos e de
expectativas, lutos por situações idealizadas e não vividas. Os
encontros desapareceram, bem como os modos de celebrar a vida
que chegou com familiares e amigos, os momentos com as pessoas
passaram a ser mediados pelas telas de smartphones e de
notebooks, sem o calor dos abraços e sem visitas.
Há cerca de 11 anos, trabalho em uma grande instituição cultural
no Estado de São Paulo, com minha atuação concentrada em
orientar e dialogar com equipes diversas, geralmente de forma
presencial, sobre a acessibilidade no campo da cultura. A expressão
atual de minha pesquisa em arte-educação reside neste propósito –
promover maior qualidade de experiências de fruição a pessoas com
deficiência nas mais variadas ações culturais, para além do campo
artístico. Paralelamente, permaneço buscando criar como artista
outros intervalos que não se relacionam à gestão cultural, que toma
boa parte de meu tempo e energia diários.

E no meio deste caminho é que se faz uma trama muito
interessante e em constante crescimento. Tenho como norteador o
“arte-educar” na educação para acessibilidade, pautado também
um modo de educar para a sensibilidade, pois ao almejar melhores
possibilidades de acesso a uma pessoa com deficiência visual, por
exemplo, amplificamos nossa percepção sobre a estesis, sobre a
dimensão corporal plena que podemos alcançar nas propostas
poéticas, sobre o papel que os sentidos criam quando convidados à
fruição de uma obra de arte.
Na condição de isolamento e do recolhimento inevitável, na
espera durante a gravidez, em plena pandemia, a criação artística
para mim ganhou novo fôlego e um modo humano de repensar a
qualidade do tempo nos dias longos em frente às telas, trabalhando.
Neste processo endógeno, uterino, feminino e em hibernação
atenta, passei a desenhar durante os primeiros meses muitas e
muitas raízes, folhas, rizomas, troncos e elementos botânicos em
profusão.
Neste enraizamento, fortalecido por uma gravidez não partilhada
socialmente (poucas pessoas me viram grávida), também houve um
caminho poético com autoretratos. Foi neste lugar da arte em que
tomaram forma os registros das transformações físicas e psíquicas
da grande mutação que é gestar uma nova vida. E como era
contrastante este pulsar da vida em meio às notícias turbulentas... à
toda incerteza quanto ao presente e ao futuro, sem garantia de
saúde e de combate efetivo de uma doença tão silenciosa e
devastadora em nosso país...

A experiência de me tornar mãe me colocou radicalmente a
retomada de existir artista como forma de sobreviver com
esperança, frente a toda a concretude desta realidade. Não há como
ser mãe sem ter esperança, porque há permanentemente alguém
que depende totalmente de você. O cuidado diário com um bebê
requer de nós uma cotidiana energia de reorganização de si, do
tempo, dos desejos, gera frustração e cansaço tanto quanto gera
felicidades inimaginadas e um vínculo fortíssimo.
E é na escassez de tempo, no dia a dia, conciliando - ou buscando
equilibrar - reuniões, mamadas, trabalho, alimentação, cuidado de
si, da casa, partilhados na pequena aldeia que nos sobrou, que a arte
surge todos os dias como um hiato de imenso respiro e registro
destes dias inacreditáveis e exaustivos.
Há alguns meses venho desenhando o meu filho, nas últimas
horas do dia. A rotina de demandas diurnas dá um descanso e gosto
de pensar que de noite posso decantar um pouco a intensidade de
tudo por meio dos traços, das pinceladas e rabiscos no papel. Não é
todos os dias; às vezes sobram cinco minutos, às vezes consigo
desenhar por mais tempo e em outros materiais, além de lápis
grafite... O que mais me alegra é que a aproximação com a arte tem
sido um exercício de elaboração desse maternar, assim como uma
forma de captura fugaz sobre esta vida, deste menino, Heitor, que
cresce tão rapidamente e logo chega a seu primeiro ano de vida. Sua
vida é mediada por escassas saídas, poucas pessoas e máscaras,
álcool gel e abraços apenas de nós, seus pais. A arte para mim tem
sido um abraço - como os que dou tantas vezes no meu bebê todos
os dias - proporciona um modo sensível de tornar estes dias
estranhos menos absurdos.

O ato de desenhar é um modo de elaboração único sobre o que
nos ocorre, é como uma matriz de gravura, condensando de forma
material um desejo de imagem. É neste contexto que nasceu um
projeto pessoal poético intitulado Maternidade Desenhada, em fase
de concretização em minha página no Instagram - Lígia Zamaro
Ateliê (@ligiazamaro.atelie) . Fotos e vídeos do Instagram, convido a
quem leu este texto a conhecer. Ali recentemente venho reunindo a
produção de desenhos sobre estes relances da maternidade, do meu
filho e de outras futuras e atuais mães e seus filhotes.
O caos é uma constante em tempos de coronavírus e poder
contar com a arte como instrumento de expressão tem sido um
fundamento de saúde, ao meu ver. E não há dúvida, a combinação
mãe-trabalhadora na pandemia não é uma condição fácil. Para
muitas de nós, são enormes as invisibilidades de gênero, as
dificuldades de compatibilizar no ambiente da casa tantas funções e
papéis, algumas vezes sobrepostos no dia a dia e, ainda, a desigual
divisão de tarefas nas famílias etc. Penso que é importante
considerar que as mulheres trabalhadoras-mães hoje são
resistentes, mas estão cansadas, exaustas mesmo. Não
imaginávamos viver tantos meses nesta condição, mas cá estamos,
ainda a conhecer um futuro moldado por novos meios de relação,
dos quais ainda não temos ideia plena e no qual nossos filhos em
breve viverão. Seguimos com esperança em dias mais possíveis...

Diretoria Informa
Livro FAEB: COmpartilhar Narrativas sobre Formação, Arte e
Ensino no Brasil
A publicação está sendo organizada pela diretoria da FAEB e
tem como previsão de lançamento: dezembro de 2021. Trata-se
de uma edição comemorativa de três décadas de ConFAEBs e
tem por finalidade oferecer à comunidade faebiana e demais
pessoas interessadas material de suporte teórico, político,
didático e metodológico para o ensino das Artes, em especial na
Educação Básica. Ao mesmo tempo, pretende-se com a
publicação consolidar em formato de livro (online e impresso)
parte da memória da FAEB e de seus ConFAEBs.
ConFAEB 2021
Comunidade Faebiana, a diretoria FAEB destaca que temos
realizado reuniões frequentes com a Comissão Organizadora do
XXX ConFAEB, que, este ano, será de forma online e tem como
coordenadoras as professoras Nádia Senna da Cruz e Úrsula
Rosa da Silva, ambas da UFPEL, que sediará o congresso. Nosso
diálogo visa encontrar algum formato que atenda nossas
demandas enquanto área e que seja viável frente às imposições
contextuais do momento em que vivemos. De uma coisa temos
certeza, em dezembro estaremos, de algum modo,
compartilhando momentos no ConFAEB.
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