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Editorial
por Roberta Puccetti

Em tempos de pandemia os desafios educacionais se
tornam ainda maiores no Brasil, ganharam contornos mais
complexos, provocaram desafios, compromissos, ações e
articulações de todas as instâncias, tais como, governos,
lideranças, organizações sociais e comunidade como um
todo. Os diferentes contextos e os diferentes “Brasis” nos
apresentam maiores desafios.
Clamamos por políticas públicas, um olhar cuidadoso em
que a educação seja prioridade, que seja discutida com
responsabilidade e seriedade. Uma educação sem injustiças
e desigualdades. Uma educação para todos e de qualidade.
Isso é um direito de todos antes, durante e pós pandemia.
Como efetivar uma educação de qualidade e inclusiva?
Como voltar às aulas sem uma certeza e uma segurança
mínima para a possibilidade de exercer a nossa profissão?
A pandemia acentuou as diferenças em todos os campos,
áreas e aspectos. Na educação não está sendo diferente.
Traz um novo professor, um novo aluno... uma nova escola...
uma nova sociedade. Uma necessidade de transformar e
transformar-se.
Esse boletim de abril nos revela o que os professores,
profissionais das áreas a fins pensam e sentem deste
momento.
Sem dúvida, com a pandemia foi necessário um
reinventar(se)..
nas
ações,
nos
conceitos,
nas
metodologias... Portanto quando pendurarmos as máscaras e
tudo isso passar não seremos os mesmos, muito menos a
educação brasileira.
As dúvidas e as incertezas são inúmeras, mas há a certeza
do nosso compromisso com a educação de qualidade para
todos com segurança.
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Carta ao Governador e ao Secretário de Educação do
Estado do Paraná

Curitiba, 30 de dezembro de 2020.
Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, Senhor Carlos
Massa Ratinho Junior
Excelentíssimo Secretário da Educação e Esportes do Paraná,
Senhor Renato Feder
Esta carta foi elaborada pelo Coletivo de Professoras e
Professores de Arte da Educação Básica da Rede Estadual do Estado
do Paraná, e é subscrita, também, pela Federação de Arte-Educadores
do Brasil (FAEB), pela Associação do Professorado de Artes do Paraná
(APROAP) e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do
Paraná (APP Sindicato). O objetivo desta carta é reivindicar duas
horas-aula semanais de Arte em cada ano do ensino médio na rede
estadual do Paraná. Ao mesmo tempo, respeitosamente, esclarecemos e
justificamos essa reivindicação.
Para tanto, citamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96 e suas alterações pela Leis 13.278/2016 e
13.415/2017 e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), das quais
extraímos alguns excertos:
No artigo 26 da LDB 9394/96, que trata dos currículos da
educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio,
encontram-se dois parágrafos sobre o componente curricular Arte:
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular obrigatório da
educação básica. (Redação dada pela Lei 13.415/17).
§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as
linguagens que constituirão o componente curricular de que trata
o § 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei 13.278/16).
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O artigo 2º da Lei 13.278/16 diz: O prazo para que os sistemas de
ensino implantem as mudanças decorrentes desta Lei, incluída a
necessária e adequada formação dos respectivos professores em
número suficiente para atuar na educação básica, é de cinco anos.
Assim, vemos que: (a) a Arte é componente obrigatório em toda a
educação básica; (b) as artes visuais, a dança, a música e o teatro
são as linguagens que devem ser desenvolvidas no componente
Arte; (c) até 2021 os sistemas de ensino deverão implantar as
mudanças da Lei 13.278/16, com professores específicos para cada
uma das quatro linguagens da Arte. Tem-se, assim, uma das
justificativas legais para a reivindicação da carga horária
semanal de duas horas-aula de Arte em cada ano, posto que requer
trabalho com quatro linguagens da Arte, tendo cada um deles
amplos e específicos campos de estudos.
Por sua vez, a BNCC do ensino médio esclarece que a Arte
contribui para o “desenvolvimento da autonomia criativa e
expressiva dos estudantes, por meio da conexão entre
racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade” (p. 474),
características essas intimamente relacionadas com a
construção do conhecimento artístico na escola. Ressalta-se
que essa contribuição da Arte citada na BNCC é necessária para a
formação integral do jovem contemporâneo, inserido num mundo
que lhe exigirá ações críticas e criativas, sempre mobilizadas
nos processos artísticos.
Além disso, essa contribuição da Arte no ensino médio
concorre para o cumprimento de uma das finalidades da educação
básica, qual seja, assegurar aos estudantes “a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania” (artigo 22 da LDB
9394/96). Cidadania envolve, entre outros conceitos, a
criticidade, a criatividade, a autonomia e os processos de
pertencimento (locais e históricos) – todos proporcionados
pelas aprendizagens artísticas.
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Por fim, a formação artística é um direito dos estudantes no
ensino médio, que tem como um dos objetivos o aprimoramento
“como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico” do estudante (inciso III do artigo 35 da LDB 9394/96).
Como última justificativa para essa reivindicação, citamos
novamente a BNCC do ensino médio, que diz: “é na aprendizagem, na
pesquisa e no fazer artístico que as percepções e compreensões do
mundo se ampliam...” (p. 474), o que por si só bastaria para justificar
a carga horária mínima de duas horas semanais por ano para o
componente curricular Arte no ensino médio. Aprendizagens,
pesquisas e produções em Arte nas quatro linguagens como meio de
compreender o mundo – como propõe a BNCC – certamente demandam uma
carga horária justa que possa proporcionar uma educação de
qualidade, e não superficial. Acrescenta-se que a ênfase em matérias
como português e matemática em detrimento das artes é questionada em
pesquisas – como as de James S. Catterall – que mostram evidências
empíricas sobre o significativo papel das artes na preparação de
jovens para a vida.

Esperamos ter justificado a reivindicação de duas horas-aula
semanais de Arte em cada ano do ensino médio na rede estadual e
colocamo-nos à disposição, esperando que o governo do Paraná
reafirme seu compromisso com a educação de qualidade dos jovens
paranaenses.

Atenciosamente

Jair Mario Gabardo Junior – Representante do Coletivo dos Professores
de Arte do Paraná

Roberta Puccetti – Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB)
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Nesse país de "muitos Brasis"...
por Representantes da FAEB

Mato Grosso.
O município de Cuiabá e alguns
municípios
do Estado chegaram a
anunciar a volta às aulas há um mês.
Mas, ante os casos de contágio que
explodiram em números, além de
sermos o Estado do Brasil que menos
vacinou até agora, tudo foi suspenso
novamente. A UFMT e todas as
unidades do IFMT, 16 campis, estão
sem previsão de volta presencial. O
IFMT estará encerrando, em 30 de
abril, o ano letivo de 2020/2,
totalmente de forma virtual/ aulas
on line e de forma gravada.
Sandro Lucose.

Maranhão.
Desde o inicio da pandemia, o
governador Flavio Dino vem atuando
sobre a educacão do Maranhão,
baseando-se em relatórios oficiais
dos sistemas de saúde e orientando a
sociedade a partir de decretos e
medidas provisórias, de acordo com o
quadro vigente. No atual momento,
continuam
suspensas
aulas
presenciais
nas
redes
públicas
estaduais e municipais, e aberto para
o sistema híbrido, nas privadas.
Mônica Farias Rodrigues
Maranhão
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Nesse país de "muitos Brasis"...
por Representantes da FAEB

Rio Grande do Sul.
A rede estadual e muitos municípios estavam preparados para o
início do ano letivo de 2021 com o retorno do ensino no modelo
híbrido nas escolas públicas e privadas. Com o agravamento da
crise sanitária no estado, desde o dia 27 de fevereiro, o Rio
Grande do Sul está classificado na bandeira preta do
distanciamento controlado para o enfrentamento à pandemia de
Covid-19, suspendendo, assim, todas as atividades de ensino
presenciais e retornando o atendimento apenas pelo modelo do
ensino remoto nas escolas gaúchas. O governador Eduardo Leite
defende o retorno urgente das aulas presenciais no estado. Para
tanto, sancionou no dia 23/04/2021 a lei que torna o ensino nas
redes pública e privada atividade essencial no RS. A medida
não obriga a reabertura das escolas, mas define como
essenciais as atividades destinadas à Educação Infantil, ao
Ensino Fundamental e ao apoio pedagógico dos estudantes.
Busca também incluir os professores nos grupos prioritários
para a vacinação. No entanto, uma liminar da justiça proibiu a
abertura das escolas no período de bandeira preta. A secretária
estadual de educação Raquel Teixeira também defende a
retomada das aulas presenciais nas escolas em que for possível
adotar os protocolos sanitários. De acordo com a secretária, a
pandemia escancarou as desigualdades sociais e defende que a
escola esteja disponível para os pais que a quiserem , pois
entende que as crianças estão perdendo muito em termos
cognitivos, emocionais, sociais, psicológicos e nutricionais.
Atualmente o estado segue o modelo de contenção da crise
sanitária e os municípios seguem as orientacões do governo do
estado que mantém suspensas as atividades escolares enquanto
houver a liminar judicial.
Rejane Reckziegel Ledur.
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Nesse país de "muitos Brasis"...
por Representantes da FAEB

São Paulo.
O ano de 2020 acabou, e em 1º de janeiro de 2021 nasceu um
novo ano. Sabem aquelas promessas que fazemos no início do
ano? As sete ondinhas que pulamos no Réveillon? Esses são
ritos de passagens, que nos ajudam psicologicamente a
deixar o passado para trás, reiniciarmos o ciclo e
renovarmos as energias.
Infelizmente, na passagem de 2020 para 2021 não foi possível
ritualizar este momento, mas muitos no Brasil, acreditaram
que sim, e finalizaram a pandemia em dezembro de 2020. Quem
mais fez isso, foram os gestores políticos da educação,
ignorando por completo a continuidade e a chegada da
segunda onda da pandemia.
O Estado de São Paulo, já em janeiro, liberou o retorno do
ensino presencial nas escolas, respeitada a porcentagem de
alunas e alunos, que deveriam fazer revezamento, entre o
ensino remoto e o presencial, ou seja, se a cidade estivesse
na fase vermelha ou laranja (graves), as escolas poderiam
receber 35% dos estudantes matriculados, na fase amarela
(moderada) 70% e, na fase verde (leve) 100%. Porém, as coisas
se agravaram no final de março e início de abril, e por um
período as aulas presenciais foram suspensas totalmente,
mas agora, aos poucos as aulas presenciais começam a
retornar. Se não pararmos, isso nunca vai parar.
Fernando Catelan
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"Agora não é o momento de pensar em retorno dessas aulas"

por Simone Cardoso de Moraes
Coletivo de Artes do Paraná

Simone Cardoso de Moraes é servidora pública atuando na
educação como professora de Arte para o ensino fundamental
II e ensino médio a 15 anos e dirigente no Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Paraná - APPSindicato, bibliotecária, atuou 12 anos em biblioteca
escolar e universitária. Formada em Biblioteconomia,
Gestão da Informação pela UFPR e Educação Artística com
Habilitação em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do
Paraná atualmente UNESPAR. Especialista em Arte educação
pela Facinter e Arte terapia pelo Itecne, Aperfeiçoamento em
dança contemporânea pela UNESPAR
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Meu nome é Simone Cardoso de Moraes professora de Arte,
formada pela antiga Faculdade de Artes do Paraná
atualmente UNESPAR no antigo curso de Educação Artística
com Habilitação em Artes Cênicas, especialista em Arte
Educação e Arte Terapia e Dança.
Atualmente sou professora de Arte, concursada no estado do
Paraná e leciono para o Ensino Médio e Ensino Fundamental
II. Nesse momento, minha carga horária é de 20h/a atuando
como professora e mais 20h/a atuando no Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – APP
Sindicato, na luta contra o desmonte da educação pública no
nosso estado.
Já estamos a mais de um ano em busca de uma solução para
lidar com a pandemia. E a situação que só vem a piorar. E
estamos vivendo em conflito e com muitas ameaças em relação
ao retorno as aulas, nesse momento os casos de COVID, estão
muito piores que a um ano atrás, ocasião em que o governo
decidiu fazer o isolamento social e incluiu as escolas que
tinham as atividades presenciais para trabalhar de forma
remota, ou seja, houve uma mudança das atividades, isto é,
do ensino/aprendizagem como sempre foi feito no presencial
No dia 17 de abril de 2020, tínhamos casos confirmados 874
com 42 óbitos. Atualmente por falta de gestão política e
principalmente pública dos nosso governos federal e do
estado do Paraná no dia 14 de abril de 2021 chega a 887.549
casos confirmados, com 19.594 óbitos. Essas informações
foram retiradas dos informes epidêmicos da Secretária da
Saúde do Estado do Paraná. É nesse cenário que o secretário
da educação Renato Feder insiste no retorno às aulas.
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Em 12 de abril de 2021 foi apresentada uma pesquisa para a
APP-Sindicato que afirma a importância de fazer o
isolamento social. Estudos epidemiológicos recomendam
manter o isolamento e continuarmos com as restrições
referente ao retorno as aulas presenciais.
"No município de Curitiba estávamos com a possiblidade de
chegar a ter 80 mortes diárias por COVID em março quando
foi adotado a bandeira vermelha que ajudou a reduzir o
número de mortes podemos considerar que ficou em torno de
50 óbitos, apontando que abril podemos ter 35 e podendo
alcançar alguns picos de 50 mortes".
Há muitos documentos científicos alertando que o retorno
precoce às atividades dentro das escolas como o formato
presencial ou até mesmo híbrido podendo colocar muitas
vidas em jogo.
Agora não é o momento de pensar em retorno dessas aulas, nós
precisamos intensificar a campanha de vacinação dos nossos
professores, educadores, essa loucura de querer retornar as
atividades escolares está colaborando para perdas dentro
do ambiente escolar. Nossos companheiros de luta
professores, funcionários que estão morrendo, por causa
dessa sandice desenfreada em retornar sem acontecer a
vacinação em massa nos nossos educadores. Esse retorno deve
existir sim, mas sem colocar as vidas em risco.
Sem contar que no Paraná temos 10.240 escolas nas 398
cidades e sabemos como é a realidade das escolas
principalmente aquelas que não estão nos grandes centros
estão extremamente sucateadas, muitas ainda tem salas de
madeira, existem escolas com imóveis alugados em prédio de
comercio, como podemos falar de retorno as aulas onde
estudantes e profissionais estarão se arriscando dentro
desses ambientes que não tem nem como acontecer uma
circulação de ar, como é recomendado nos protocolos da
COVID neste momento.
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Não podemos pensar em retorno de aulas para alguns e outros
não, já vivemos em um país extremamente desigual e como
separar estudantes. Sabemos também que os recursos são
distribuídos de forma diferentes e não existe em hipótese
alguma de comparação. Mas a escola pública deve seguir
igual para todos, portanto o retorno deve ser para todos. O
certo seria voltar quando todas tiverem condições de voltar
com segurança.
A Secretaria da Educação e Esporte do Paraná precisa estar
mais presentes na realidade das escolas, como por exemplo,
de algumas escolas do município de Itaperuçu, e entender
qual é a possibilidade desse retorno apenas com um potinho
de álcool em gel e uma mascará que não cabe em ninguém, e
ainda feita de malha, isso ajuda provar que não temos
condições sanitárias para o retorno nesse momento das
aulas.
Está faltando empatia, aquele pensamento sensível de
perceber que essa política está se aproveitando desse
momento para colocar mais pessoas em contato com o vírus,
por que será? Será que é para criar imunidade de rebanho?
Sabemos que isso não dá para acontecer com seres humanos,
então para que seria esse retorno as aulas dessa forma tão
precoce sem vacina? Ou será que querem diminuir a
quantidade de pobres no país?
É isso que fica em nossos pensamentos quando em um momento
como esse não se fala em outra coisa a não ser em retorno as
aulas quando a gente mais precisa é se isolar para poder
ficar vivo.
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"Circulando e redescobrindo"
por Lelê Ancona

Lelê Ancona é diretora do Projeto
Circularte Educação:
www.circularte.com.br, formadora
de professores no Instituto Avisa
Lá e professora há 30 anos. Doutora
em Educação pela PUC/SP, Mestre e
Especialista em Teatro pela
ECA/USP, Graduada em Artes Visuais
pela Faculdade Santa Marcelina.
Desenvolveu pesquisa de pósdoutorado na UNICAMP com bolsa
FAPESP, investigando a imagem
docente no diálogo com o fazer
teatral e a escrita espetacular.
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Circulando e redescobrindo
Por Lelê Ancona
Como se fora a brincadeira de roda
Memória!
Jogo do trabalho na dança das mãos
Macias!
O suor dos corpos, na canção da vida
Histórias!
O suor da vida no calor de irmãos
Magia!
“Redescobrir” de Elis Regina

Circular, rodar, possibilidades de todos se olharem, relações equitativas.
Batizar um projeto é tarefa difícil, pois desejamos sempre que o nome traduza
a ideia do que desejamos realizar.
Circularte foi pensado, repensado, pesquisado e opinado e acabou sendo uma
boa tradução do que acredito como concepção de ensino, além de trazer a
palavra ARTE como parte.
Desde o momento que decidi criar um projeto com site, canal no Youtube,
blog e páginas de divulgação nas mídias sociais, sabia que teria que ser um
projeto inclusivo, que trabalhasse com formação de professores, mas que fosse
com a flexibilidade de poder transformar-se para acolher.
O Circularte surgiu como continuidade do meu trabalho de professora de
arte e formadora de professores em escolas, universidades e diferentes
institutos de formação continuada, nasceu com o propósito de melhorar a
educação por intermédio da arte.
No mês de nascimento do Circularte, com o parto já quase para acontecer,
aconteceu também a pandemia de Covid 19 e o mundo virou de cabeça para baixo!
Escolas fechadas, aulas online para alguns, crianças em casa, professores
perdidos nesta ausência de seu espaço e de suas relações.
A proposta inicial de encontros presenciais, com formações oferecidas por
escolas ou secretarias de educação para seus professores, com rodas, olhos nos
olhos, corpo em movimento, toque, cheiro... precisou vestir máscara e a
máscara da virtualidade foi a que adotamos neste primeiro ano de Circularte.
Circulamos por meio de cursos online e de vídeos no YouTube, além de
muitas trocas de mensagens nas redes sociais. A vontade do abraço, do criar
junto foi encontrando outros formatos, que não substituem o presencial, mas
que nos dão novos lugares neste momento de tantas ausências.
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Como um animal que sabe da floresta
Memória!
Redescobrir o sal que está na própria pele
Macia!
Redescobrir o doce no lamber das línguas
Macias!
Redescobrir o gosto e o sabor da festa
Magia!

Qual o sentido de formar professores? Espera-se de professores
profissionais sabidos, espera-se pessoas com uma fonte inesgotável de
propostas, de conceitos, de formatos que sejam adequados às inúmeras
realidades com as quais nos defrontamos. Espera-se tanto, que pouco se
faz para que estas pessoas possam atender a esta imagem. A precariedade
estrutural para a ação docente deixa um espaço enorme para a
necessidade formativa.
Formar professores é mais do que tudo, abrir espaços de diálogos, de
troca de saberes, de circular e com isso criar, fortalecer, descobrir.
Busquei no Circularte inventar formações que atendam a esta
necessidade. No diálogo entre Arte e Educação, o Circularte apresenta
em cursos online síncronos e assíncronos a possibilidade destas
conversas.
Vai o bicho homem fruto da semente
Memória!
Renascer da própria força, própria luz e fé
Memorias!
Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós
História!
Somos a semente, ato, mente e voz
Magia!
O canal do YouTube também se mostrou um espaço de diálogo, mesmo que
a interação só possa ocorrer sobre um vídeo já publicado. A interação
acontece também com os convidados e convidadas para participarem do
canal, foram 33 educadores e artistas, que participaram falando sobre
temas que são significativos para cada uma destas pessoas, temas sobre
os quais são especialistas e que lhes são caros. Caros no sentido de
queridos e este é um dos critérios que adoto quando me perguntam: sobre
o que você quer que eu grave? A minha resposta é sempre: sobre aquilo
que você tem mais vontade de gravar, porque será o mais interessante de
ser visto.
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Esta resposta para os/as convidados é decorrente do meu entendimento
de que ensinamos melhor aquilo de que gostamos, pois o amor é um
poderoso fio condutor. Claro que podemos ter muitos amores e assim como
nas relações interpessoais, o amor pelo conhecimento não é feito só de
momentos doces, tem conflitos, angústias e dúvidas, mas é potente. A
conversa para a criação de um vídeo de alguém que irá participar do
canal é sempre uma conversa criativa, vamos juntas chegando no roteiro,
no formato, nas informações que serão inseridas.
Não é sempre igual e eu vou me moldando, com a flexibilidade que é
cerne de minha proposta, para atender as características criativas de
quem se dispõe, generosamente, a colaborar com este projeto.
A pandemia foi o que impulsionou a criação das três primeiras playlists do
canal: “Dicas para professores”, “Brincadeiras para quarentena” e “Pais na
quarentena”. Em dicas para professores busquei oferecer, em um primeiro
momento, recursos para o ensino à distância no qual todos nos vimos com a
impossibilidade das aulas presenciais. Esta preocupação permanece, mas muitas
outras questões sobre educação, de maneira geral, foram se incorporando à esta
playlist.

Pais na quarentena” se transformou em “Escola e família” e nestas
playlists são oferecidas reflexões tanto sobre como os pais podem
auxiliar os filhos neste momento específico da pandemia, como
discussões sobre a relação entre estes dois pilares formativos: a
escola e a família.
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Com as três convidadas que observamos nas imagens foi possível
compreender melhor o sofrimento psíquico decorrente do isolamento
social, os cuidados necessários na organização de tempo e espaço para o
estudo dentro de casa e a relação com o tempo de aprendizagem das
crianças.
“Brincadeiras na quarentena” teve desde o princípio o objetivo de
oferecer possibilidades lúdicas e que estão dentro do campo das artes
para crianças que estão em casa. Esta playlist se modificou
parcialmente, passando a se chamar “Brincadeiras com Arte” e nos vídeos
foram incorporadas orientações para os professores sobre o sentido de
realizar esta proposta, assim como desdobramentos possíveis.

As brincadeiras sugeridas são, em sua maioria, da linguagem teatral,
mas não exclusivamente. Estes vídeos permitem conhecer diferentes
propostas lúdicas para serem realizadas dentro de espaços educativos
ou dentro de casa, com orientações que podem ser complementadas pelos
professores e professoras que se utilizem deste material. Não existe uma
faixa etária específica, mas neste período já recebi comentários de
diferentes professores sobre a utilização destas propostas com seus
alunos.
Para complementar as brincadeiras com arte, criei uma playlist
específica para as férias, onde o diálogo com a natureza é a tônica
central.
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Como forma de fundamentar e oferecer um aprofundamento no que propõe a
BNCC Arte, criei uma playlist específica sobre ela, explicando conceitos
básicos ali presentes, mas permitindo o entendimento sobre possibilidades
curriculares para o Ensino de Arte.
A playlist “Perseguindo um Artista” busca o aprofundamento nas obras de um
artista, com o olhar de outro. São educadores-artistas que apresentam um
percurso para que quem o assiste possa conhecer melhor outro artista. A
proposta desta playlist vai totalmente de encontro com a concepção de ensino
de arte proposta pelo Circularte Educação, que além de acreditar na
importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem, entende que
oferecer pegadas que mobilizam o outro na sua construção de conhecimento ou
na sua criação artística é um caminho profícuo. Eu me apaixono pelas
perseguições!

Por fim, a playlist “Literatura e Arte” busca ofertar dois olhares para esta
dupla, um mais conceitual sobre a literatura e o aprendizado da língua, e outro
com a indicação de livros literários e teóricos no campo da Educação e do
Ensino de Arte. Nesta playlist convido especialistas sobre o aprendizado da
leitura e escrita e ofereço referências bibliográficas que são novas janelas
possíveis para os estudiosos de ensino de arte.
Criar uma playlist que apresente aprofundamentos teóricos é parte da minha
concepção de que a formação de educadores só acontece com autonomia, dando
“régua e compasso” como já canta Gilberto Gil há muito tempo. Acredito
fortemente em uma formação pela e para a autonomia e para que isso aconteça,
cada educando, seja ele da idade que for, precisa fazer escolhas, escolhas estas
que serão muito melhores quanto maior a abrangência de possibilidades.
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Como forma de oferecer fundamentação teórica, específica para o ensino de
teatro, o Circularte Educação deu continuidade ao blog “Teatro na sala de
aula”. Neste blog é possível encontrar postagens em cinco abas diferentes, são
elas: Por que ensinar teatro, Alunos em cena, Em cartaz, Dramaturgia e Desafio
Todos em Cena. Entender o que é ensinar teatro, saber como estruturar uma
aula, comentar peças que valem a pena ser vistas e conhecer textos teatrais
imperdíveis foi o que me motivou a iniciar este blog, como resultado da
solicitação de muitos professores de Educação Infantil e de Fundamental 1 em
cursos sobre a temática. Na pandemia, criei o desafio, como uma maneira de
sugerir brincadeiras teatrais que pudessem ser feitas em casa.
Volto à frase que abre este artigo, rodar, se olhar, estar junto. O
Circularte Educação vem sendo uma maneira de redescobrir possibilidades, de
encontrar em mim maneiras de seguir dialogando e criando com estes diálogos.
Não tenha medo meu menino povo
Memória!
Tudo principia na própria pessoa
Beleza!
Vai como a criança que não teme o tempo
Mistério!
Amor se fazer é tão prazer que é como fosse dor
Magia!

Concluo, junto com Elis Regina, fazendo uso não somente de suas palavras,
apresentadas na letra da música aqui reproduzida, mas na potência de seu
canto, que canta com a voz e com o corpo, em uma grande roda, por saber o
quanto a arte me permite redescobrir cotidianamente.
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“Não estamos todes em um mesmo barco"
por Simone de Oliveira Moura
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Licenciatura em Artes Visuais e
Tecnologia da Imagem pela
Universidade da Amazônia (2005).
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“Não estamos todes em um mesmo
barco"
por Simone de Oliveira Moura
Antes da pandemia, eu costumava ir caminhando todas as tardes para o
trabalho, a escola onde sou professora atualmente está localizada a dois
quarteirões e meio da minha casa. Consigo lembrar do vento no meu rosto, de
voltar meu olhar sempre para as gigantescas árvores do Jardim Botânico
Bosque Rodrigues Alves e sentir o cheiro da terra e das folhas. Desde o dia
18 de março de 2020 não faço mais esse caminho, as aulas presenciais foram
suspensas na rede pública estadual do Pará conforme Decreto 609/2020 e,
desde então, acontecem de forma não presencial.
No final de janeiro de 2021 a Secretaria Adjunta de Ensino do Estado
emitiu um memorando circular com as orientações para o ano letivo
corrente. Um Currículo Continuum 2020/2021 foi apresentado e os (as)
docentes elaboraram seus planejamentos de aula e atividades não
presenciais com base nele.
No item 1.3 do referido documento, são sugeridas possibilidades de
atividades didático-pedagógicas, como: exercícios de fixação, pesquisas,
leituras de artigos, livros, textos, etc.; resolução de questões e problemas;
relatórios, análises e sínteses; interpretação de textos, problemas, estudos
de casos, etc.; debates virtuais ou textuais; postagens de comentários com
base no conteúdo trabalhado; resolução de atividades nos livros didáticos,
etc.
Quanto aos recursos e ferramentas sugeridas, há o Canal da SEDUC no
YouTube com aulas para os anos finais do Ensino Fundamental e para o
Ensino Médio, que vem sendo transmitidas desde março do ano passado de
segunda a sábado pela emissora TV Cultura do Pará. São indicadas também a
utilização do Google Meet, Google Classroom (sala de aula), Google Drive, email, Whatsapp e materiais impressos como apostilas, compêndios de
atividades e outros.
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Sobre a avaliação, o recomendado é o foco no processo, tendo como palavra
de ordem a flexibilização. Ademais, os docentes devem preencher os
relatórios de atividades não presenciais ao final de cada período (o 1º
bimestre, de 3/fev a 30/abr, foi dividido em quatro períodos) com informações
sobre conteúdos, instrumentos, carga horária, participação dos estudantes e
pontuação das atividades avaliativas.

Durante o ano letivo de 2020, no período pós-pandemia, apenas os
materiais impressos foram utilizados por diversas escolas, não havendo
comunicação direta entre estudantes e professores(as), o que nos fez
optar esse ano pela criação de grupos de Whatsapp por turma e por
componente curricular.
Essa tem sido, até aqui, uma estratégia relativamente menos segregadora,
tendo em vista que uma parte expressiva dos estudantes não tem acesso à
internet de qualidade; por vezes, dois ou três utilizam um único aparelho
celular do responsável que tem um pacote de dados móveis limitadíssimo, o
que nos impossibilita até de enviar vídeos ou links de vídeos para eles
assistirem.
Ainda restariam os livros didáticos como recurso, mas não seria esse o
caso de Arte, pelo menos não na escola onde trabalho. Ano passado somente os
estudantes do Ensino Fundamental I e do primeiro ano do Ensino Médio
receberam o livro.
Perante essas particularidades – para usar um eufemismo, em minhas aulas,
parti para atividades com recorte, colagem, trechos de músicas, uso de
materiais alternativos para confecção de pincéis e tintas caseiras, dentre
outros. E, ainda assim, alguns estudantes enfrentam dificuldades para
acompanhar as aulas não presenciais e realizar as atividades propostas.
Em março desse ano a escola virou abrigo para pessoas em situação de rua.
Tivemos lockdown recentemente na região metropolitana, o sistema de saúde
segue sobrecarregado de casos de Covid-19, faltam UTI’s e leitos para
internamento.
Relembro aqui o meu caminhar até a escola, ele se mantém vivo na minha
memória todos os dias antes de iniciar cada aula pelo whatsapp, e não me
deixa esquecer o locus social cheio de privilégios ao qual eu pertenço. Esse
é o lugar de onde eu faço o meu relato, da janela do meu apartamento eu avisto
o bosque.
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ENTREVISTA
Convidado: Antonio Alves da Silva
Assunto: Saúde mental nos tempos atuais
por Nélia Lúcia Fonseca
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ENTREVISTA
por Nélia Lúcia Fonseca
Vivemos um ano de pandemia e foram
muitas situações de perplexidade e
distopia; experiências de aprendizagem
que fomos passando durante todo esse
processo de conhecer o vírus, a doença que
causa e as medidas preventivas. No
esforço para minimizar o caos na saúde,
professores e estudantes fizeram o
movimento de volta às aulas, que expôs ao
país toda a fragilidade e desigualdade
social do nosso sistema educacional. Foi
também nesse contexto da pandemia que
aumentaram os níveis de estresse da
população, principalmente dos
professores, acusados de receber salário
sem trabalhar mesmo tendo transformado
suas casas em sala de aula para cumprir
seu ofício todos os dias.
O que fazer para manter a saúde mental
diante de tantas situações difíceis de ser
administradas?
Para conversar sobre algumas questões
de saúde mental, convidamos Antonino
Alves dos Santos, psicólogo da Secretaria
de Educação do Estado do Pará e vicepresidente do Conselho Regional de
Psicologia – CRP 10, que nos concedeu essa
entrevista no dia 28 de março de 2021.
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O QUE TEM OCORRIDO COM A SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS EM TEMPOS DE
PANDEMIA?
Pra iniciar, acho importante dizer que sou Psicólogo Social, penso
saúde mental imbricada com as discussões sobre as relações sociais,
políticas, éticas, econômicas, culturais e tudo o que a gente poder
pensar no sentido soberano do direito à vida para todas, todos, todes.
Isso tudo está diretamente relacionado com Defesa de Direitos Humanos.
Se a gente seguir a OMS quando pensa saúde mental: “um estado de bemestar no qual as pessoas são capazes de usar suas próprias habilidades,
recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com
projetos coletivos”. Então a gente tem um cenário pra fazer muita luta e
muita resistência. Com o surgimento da pandemia ficamos mais tempo em
alerta, preocupadas, confusas, estressadas, irritadas. Situações
angustiantes podem acometer pessoas com inúmeros e diversos efeitos;
nossas sociabilidades foram atingidas e precisam ser redesenhadas;
somos tomados pelas incertezas e sensação de falta de controle. São
fatores geradores de muita ansiedade, estresse intenso, medo, tristeza,
depressão, transtorno de estresse pós-traumático, sono e alimentação
comprometidos entre outros sofrimentos. Como ser produtivo neste
contexto?
VOCÊ TEM ATENDIDO MAIS PESSOAS AGORA EM COMPARAÇÃO COM ANTES DA
PANDEMIA?
Ao longo de um ano de pandemia pudemos constatar grandes impactos
físicos, econômicos, sociais, emocionais. Com isso, nossa saúde mental a
curto, médio ou longo prazo pode demonstrar repercussão em algum nível,
sempre considerando particularidades, como por exemplo o grau de
vulnerabilidade que a pessoa se encontra no momento, afetando o bemestar individual e social. Não há dúvida, estamos diante de um evento
muito crítico, sem precedentes, assustador, impactante e estarrecedor
porque nos coloca a morte como possibilidade iminente; onde a gente não
consegue fazer projeção de quando irá acabar. É uma realidade mundial,
contudo, no Brasil a tentativa de negá-la desde o seu surgimento, nos
colocou no patamar que atualmente estamos,
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nos aproximando de 300 mil mortes, com todo o sistema de saúde do país
entrando em colapso. Por outro movimento, a gestão de uma crise
sanitária que atende as orientações da OMS, como outros países estão
fazendo, muitas mortes teriam sido evitadas. Isso é cientifica e
estatisticamente comprovado. Bem, particularmente não concordo com
quem diz, para falar do governo federal, que vivemos um “desgoverno”,
entendo que temos em curso um projeto muito nítido de governo que
concebe a vida de alguns e a morte de uma grande maioria. Para dar conta
da rotina complexa que esse projeto de governo, somado a pandemia vem
nos impondo, os sofrimentos mostram-se agudos e maltratam muito as
pessoas, o sentimento de desamparo brota entre tantos sentimentos. Sem
dúvida, nota-se uma maior procura por atendimento psicológico e
psiquiátrico também. Importante destacar que, em um cenário como o que
estamos vivendo, nem todos os problemas psicológicos e sociais poderão
ser qualificados como doenças. Precisamos entender que muitas reações
podem ser classificadas como reações “normais” em um contexto
completamente atípico, desconhecido, inusitado, “anormal”.
GOSTARÍAMOS DE FALAR MAIS ESPECIFICAMENTE SOBRE O PROFISSIONAL
DOCENTE. VOCÊ CONSIDERA QUE CRESCEU MUITO O NÚMERO DE
PROFESSORES(AS) COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL?
Bem, se a gente entender que o trabalho pode produzir prazer, mas também
sofrimento, posso dizer que tenho escutado com muita frequência que, o
espaço de docência e as relações produzidas neste contexto, têm
produzido muitos adoecimentos. Falo de uma realidade anterior ao
surgimento da pandemia que, não teríamos tempo aqui para nos
debruçarmos, mas passa pelo projeto neoliberal que vai se apresentar na
relação educação pública X privada, flexibilização dos contratos de
trabalho, exploração da mão de obra e consequentemente precarização do
trabalho docente. Sabe-se que a pandemia no Brasil, literalmente
escancara condições sociais e economicamente diversa já pré existentes,
nos fazendo ter a certeza de que o vírus não é democrático, ou as
estatísticas não revelariam que o maior índice de letalidade pelo vírus
são de pessoas pretas e periféricas, enfim...
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No contexto da pandemia, escolas públicas e privadas suspenderam
atividades presenciais na tentativa de aprender a lidar com a conjuntura e
conter o contágio da doença, com isso os processos de gestão e coordenação
para os setores escolares da educação brasileira parecem se movimentar em
formatos confusos, de muitas indecisões, misturando-se às incertezas da
pandemia. E agora: como garantir o direito à educação em meio à pandemia?
As atividades remotas começam a ser experimentadas como estratégia
didático-pedagógica.
Lembra
que
falei
anteriormente
sobre
a
psicodinâmica do trabalho? O que se nota é que uma série de pareceres e
orientações sobre o trabalho remoto vai impactar diretamente a
organização do trabalho docente, tornando-o ainda mais precarizado. Com o
trabalho remoto o público (relações de trabalho) e o privado (vida
particular) se misturam em extensas horas extras, óbvio que
impossibilitadas de serem computadas e formalmente requeridas como
direito. O fato é que o contexto trabalhista em geral vem produzindo novos
formatos que pressionam as(os) trabalhadoras(res) a responderem a padrões
de eficiência, impactando diretamente sua saúde física e mental: estresse,
fadiga, irritação, ansiedade, depressão. No campo educacional essas
manifestações levaram alguns estudiosos como Perrenoud a cunhar a
expressão contemporânea “mal-estar-docente”.
MUITAS VEZES ASSISTIMOS ATAQUES NAS REDES SOCIAIS AOS PROFESSORES COM
FRASES DIZENDO QUE NÃO TRABALHAM, SÃO VAGABUNDOS, QUE FAZEM
“DOUTRINAÇÃO” DOS ESTUDANTES, ESSAS SITUAÇÕES TAMBÉM COLABORAM PARA O
ADOECIMENTO DOCENTE?
Novamente a resposta é afirmativa. Ataques iguais a este vão colaborar para
o mal-estar docente; parece revelar um total desconhecimento da profissão.
Bem, em um contexto de extremismos, a gente pode supor de onde são
veiculadas tais falas, porém, pra não ficarmos na queixa e no ressentimento
e revide, essas questões solicitam aprofundamentos que tracem caminhos
para se pensar essas e outras falas desqualificadoras. Por exemplo, pensar
historicamente como a docência se instituiu e como veio se configurando no
Brasil, a ponto de ter seu status profissional e sua valorização social
questionados. Li há pouco um artigo que garimpei na internet e gostaria de
recomendar: “A profissão docente em análise no Brasil: uma revisão
bibliográfica”.
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TEMOS VISTO MUITOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA PREOCUPADOS COM A
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SEUS ALUNOS, ISSO TAMBÉM LEVA AO
ADOECIEMENTO DOCENTE?
Essa crise sanitária impõe um fundamento: o cuidado é comigo, mas é
sobretudo coletivo. Se nós focarmos neste contexto, profissões como
Medicina, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social e Docência, só para citar
algumas, são pautadas pelo cuidado às pessoas atendidas. Estamos todas,
todos e todes no mesmo barco, mas o mar não é revolto da mesma forma para as
mesmas pessoas. O aumento das desigualdades educacionais se escancara.
Estamos aprendendo a lidar com tudo isso, sobreviver já é um grande passo,
isso, envolve pensar nos nossos limites e recursos emocionais pra viver em
meio a todas as incertezas do contexto.
QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS NAS CONSULTAS PSICOLÓGICAS
DOS DOCENTES? QUE SINAIS PODEM DAR ALERTA PRA PROCURAR UMA AJUDA
PSICOLÓGICA?
Atualmente a reorganização pedagógica, ou seja, a regulação da
substituição de aulas presenciais por atividades em meio digital, embora
se reconheça como uma opção plausível, dada as incertezas sobre a duração
das medidas de isolamento, contudo, somado a tudo que já falamos sobre
saúde mental na pandemia, pergunta-se: Como ser produtivo neste contexto?
A realização do trabalho remoto tem produzido muitos desgastes.
Imaginemos uma mãe solo nesta situação. Parece que se perdeu o limite entre
vida privada e trabalho. Sinais como: irritação, angústia, dificuldade
para dormir, estresse, cansaço, esquecimento, tristeza, entre outros,
procure uma profissional de psicologia.
OS(AS) PROFESSORES(AS) TÊM VINDO JÁ POR ORIENTAÇÃO PSIQUIÁTRICA OU
SOMENTE BUSCANDO AJUDA PARA SE SENTIREM MELHOR MENTALMENTE?
Eu sou psicólogo da Coordenadoria de Assistência ao Servidor(a)CAS/SEDUC. Nossos atendimentos se dão ou por movimentação espontânea ou
por encaminhamentos. No atendimento podemos entender que a pessoa relata
sofrimentos que podem necessitar da ajuda de atendimento psiquiátrico,
caso não tenha passado pelo mesmo.
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QUE ORIENTAÇÕES VOCÊ DÁ PRA QUE PROFESSORES(AS) POSSAM MANTER A
SAÚDE MENTAL? EXISTEM PROCEDIMENTOS QUE POSSAM AJUDAR NESSE
SENTIDO?
Neste cenário de pandemia, é importante lembrar o que já foi dito durante a
entrevista, estamos vivendo sob o medo de nos infectarmos ou de infectar
outras pessoas; temos pensamentos recorrentes sobre a saúde da nossa família e
amigos(as), pensamentos recorrentes relacionados a morte e ao morrer, enfim.
Deixo abaixo um elenco de recomendações da FIOCRUZ.
• Reconhecer e acolher seus receios e medos, procurando pessoas de
confiança para conversar; • Retomar estratégias e ferramentas de cuidado
que tenha usado em momentos de crise ou sofrimento e ações que trouxeram
sensação de maior estabilidade emocional; • Investir em exercícios e ações
que auxiliem na redução do nível de estresse agudo (meditação, leitura,
exercícios de respiração, entre outros mecanismos que auxiliem a situar o
pensamento no momento presente, bem como estimular a retomada de
experiências e habilidades usadas em tempos difíceis do passado para
gerenciar emoções durante a epidemia); • Se você estiver trabalhando
durante a epidemia, fique atento a suas necessidades básicas, garanta
pausas sistemáticas durante o trabalho (se possível em um local calmo e
relaxante) e entre os turnos. Evite o isolamento junto a sua rede
socioafetiva, mantendo contato, mesmo que virtual; • Caso seja
estigmatizado por medo de contágio, compreenda que não é pessoal, mas
fruto do medo e do estresse causado pela RECOMENDAÇÕES GERAIS pandemia,
busque colegas de trabalho e supervisores que possam compartilhar das
mesmas dificuldades, buscando soluções compartilhadas; • Investir e
estimular ações compartilhadas de cuidado, evocando a sensação de
pertença social (como as ações solidárias e de cuidado familiar e
comunitário) • Reenquadrar os planos e estratégias de vida, de forma a
seguir produzindo planos de forma adaptada às condições associadas a
pandemia; • Manter ativa a rede socioafetiva, estabelecendo contato, mesmo
que virtual, com familiares, amigos e colegas; • Evitar o uso do tabaco,
álcool ou outras drogas para lidar com as emoções; • Buscar um profissional
de saúde quando as estratégias utilizadas não estiverem sendo suficientes
para sua estabilização emocional; • Buscar fontes confiáveis de informação
como o site da Organização Mundial da Saúde; • Reduzir o tempo que passa
assistindo ou ouvindo coberturas midiáticas; • Compartilhar as ações e
estratégias de cuidado e solidariedade, a fim de aumentar a sensação de
pertença e conforto social; • Estimular o espírito solidário e incentivar a
participação da comunidade
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"Planejamento e prática
pedagógica como tecitura de
saberes"
por Tarcila Lima da Costa
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intersecção entre arte e saúde.
Investiga as relações entre arte e
vida e experiências de arte/arteeducação como caminho de cura.
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atravessamentos, 2016 - Tarcila Costa
Fonte: COSTA, 2016

Atravessamentos
Num exercício reflexivo compartilho, nestas páginas,
algumas das minhas inquietações e as possibilidades que
encontrei, com o passar do tempo, visando não adentrar na
rotina da sala de aula de maneira repetitiva, sem sentido e
enrijecida. Muitas vezes, imersos no cotidiano da prática
escolar, acabamos por considerar, de forma automática, o
planejamento como ‘aquele documento’ que preenchemos para
seguir um processo burocrático, no qual explicitamos, em
poucas palavras, aquilo e como pretendemos abordar e
avaliar. Esse documento normalmente nos é solicitado,
inclusive, em um formato específico (uma tabela com colunas
verticais, com modelo facilmente encontrado na internet),
mais ou menos como o exemplo a seguir (Tabela 1). A
disciplina Assemblagem de Materiais (oferecida no terceiro
ano do curso de Artes Visuais/ Bacharelado) sob minha
responsabilidade na Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita filho” (UNESP- Campus Bauru), pode ser um bom
exemplo para o transcorrer deste texto:
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Conteúdo

Objetivos

Assemblage
m de
Materiais
(com viés apropriaçã
o de objetos

-Reconhecer
os discursos a
voz dos
objetos
(formato,
carga afetiva,
etc)
-Apropriarse de
diferentes
possibilidade
s de criação
de
assemblagens
a partir de
objetos;
(...)

Desenvolvimento
-Aula
expositiva
-Pesquisa de
Artistas de
referência
-Criação de
assemblagens
(...)

Rec. Nec.

Avaliação

-Data Show
-Objetos
variados
-Materiais de
‘liga’
(...)

-Seminário de
Apresentação
dos Artistas
de Referência
-4
assemblagens
criadas pelos
alunos
(...)

Tabela 1: Exemplo de planejamento em formato de tabela

Este é o exemplo (Tabela 1) do planejamento convencional e
linear de um conteúdo específico no ensino de Arte. Mas o que
está de fato envolvido na realização do planejamento, que não
aparece naquelas colunas? Quais são os atravessamentos que me
importam como arte-educadora? É sobre isso que gostaria,
amorosamente, de dialogar com meus pares. Sobre o que antecede
(como
percepção
e
leitura
de
mundo
ler/ver
e
contextualizar...) e o que extrapola (como ação viva - fazer...) o
planejamento a ser entregue.

34

Aula Viva e Tecituras de Saberes
Planejar é a base de muitas ações humanas. Meu corpo se
organiza para se movimentar quando tenho a intenção de
buscar um copo com água. Então minha intenção está clara e
meu organismo se mobiliza para atender a essa necessidade.
Caso haja algum imprevisto no percurso, devo promover um
rearranjo para cumprir meu intento. Isso de forma conectada
com a percepção do espaço e das circunstâncias/contexto. Ou
seja, deve haver uma conciliação entre a percepção da minha
organização interna com a percepção das circunstâncias
externas a mim para a ação. Para Ostrower (1978. p.28):
a percepção delimita o que somos capazes de sentir e
compreender porquanto corresponde a uma ordenação seletiva
dos estímulos e cria uma barreira entre o que percebemos e o
que não percebemos. Articula o mundo que nos atinge, o mundo
que chegamos a conhecer e dentro do qual nós nos conhecemos.
Articula o nosso ser dentro do não-ser. Nessa ordenação dos
dados sensíveis estruturam-se os níveis do consciente; ela
permite que, ao apreender o mundo, o homem apreenda também o
próprio ato de apreensão; permite que, apreendendo, o homem
compreenda (OSTROWER, 1978)

E é a partir da conciliação das minhas percepções de
circunstâncias internas e externas que oriento minhas
ações (ver/ler, contextualizar e agir). Se tenho a intenção
de ensinar algo é necessário que eu reconheça/perceba quais
são os elementos - em mim, no ambiente e no outro - de que eu
posso dispor, de forma consciente.
Compreendo o encontro com alunos como aula viva, como um
território estético e experimental de arte-educação e vejo
duas maneiras de dialogar com o planejamento. A primeira, no
formato da tabela (Tabela 1) para ser entregue como documento
burocrático, que serve como porta de entrada para territórios
mais amplos.
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s
A segunda já é o território mais amplo em si, que propõe uma
organização livre, unindo a percepção de como eu me entendo
como professora (meu pensamento se multiplica em uma espécie de
hiperlinks, e não tabelas), com minha percepção de mundo e do
encontro professor-aluno criando uma espécie de tecitura
(reunião dos fios que se cruzam no tear para formar um tecido)
que atravessa as estruturas pré-concebidas, como as que
apresenta a tabela 1.
Não desejo que meus alunos aprendam a fazer assemblagem (com a)
unindo objetos, tecnicamente apenas. Mas desejo que eles apreendam
Assemblagem (com A) como caminho de elaboração e expressão de suas
verdades
artísticas.
De
possibilidades
de
combinações
e
significados. Encontrar sua verdade, sua voz artística é um objetivo
muito diferente de ‘aprender a fazer’. E para alcançar este objetivo que integra outras camadas de intenções e processos mais sutis e
sensíveis de elaboração pedagógica - minhas estratégias são
modificadas, sobretudo, meu papel ao preparar o planejamento, é
também modificado. Pois, planejar não é apenas ter boas ideias e
colocá-las no papel, mas relacioná-las à minha percepção sensível
dos variados elementos (internos e externos) para torná-las viáveis
e potentes. Num movimento de expansão de território que vai do
ponto em que o planejamento do educador pode ser acomodado em uma
tabela, ao ponto em que extrapola a mesma, como experiência que
propicia emergir forças estéticas como linguagens singulares, via
assemblagem.
Sobre lidar com o planejamento de maneira mais ampla,
modificando a práxis, Franco (2016) nos lembra que “há práticas
docentes construídas pedagogicamente e há práticas docentes
construídas sem a perspectiva pedagógica, num agir mecânico que
desconsidera a construção do humano”(FRANCO, 2016. p. 535). Assim,
como sabemos, não é a exigência de preparar um documento para
entregar que deve nos fazer planejar, mas a necessidade de uma
prática pedagógica significativa que deve nos fazer perceber
sensivelmente
os
elementos
(ler/ver),
localizando-os
em
circunstâncias mais ou menos amplas (contextualizar) para que
possamos desenvolver a prática (fazer), e quiçá, propiciarmos
experiências estéticas (DEWEY, 2010) na arte-educação, tendo como
pano de fundo a quintessência dos pilares da Abordagem Triangular
(BARBOSA, 1991).
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O encontro/aula é um recurso vivo e vibrante que, no meu
entendimento, deve mobilizar as estruturas internas dos alunos,
com a intenção de propiciar experiência (DEWEY, 2010). A sala de
aula é o ambiente (digo o território impalpável e não o físico) de
encontro de subjetividades para onde cada um leva suas
referências, seus contextos de vida, sua existência inteira, que,
quando colocados em contato e em diálogo uns com os outros, e com
a experiência proposta pelo professor, pode promover mais do que
a memorização técnica, mas a intensa troca de saberes diversos e o
fortalecimento da consciência crítica. Para Freire (1996, p.1516):
Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da
paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não
apenas ensinar os conteúdos mas também ensinar a pensar certo. Daí
a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se,
mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado
de frases e de ideias inertes do que um desafiador (...) Pensar certo,
do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso
comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o
estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso
da educadora com a consciência crítica do educando cuja “promoção”
da ingenuidade não se faz automaticamente (FREIRE, 1996).

Considerando a importância do diálogo e dos espaços de troca, o
meu planejamento precisa ser tramado, como uma tecitura, permeado
por conexões e espaços 'vazios' - que, na verdade, estão cheios de
imprevisibilidade. Neste intervalo, nesta pausa/lacuna, muitas
vezes se dá o encontro, de onde pode vir a emanar a produção de
conhecimento. Para Barbosa (1990), o intervalo é aquilo que na
literatura é mais que literatura. É aquilo que acontece entre uma
palavra e outra, aquilo que se dá no intervalo, no entre palavras e
entre frases, que gera a tensão entre obra e leitor, e é essa tensão
presente no intervalo “que cria os múltiplos significados que
levam a ler na literatura mais do que apenas literatura” (BARBOSA,
1990, p.15).
Quando preencho os intervalos com minhas próprias palavras,
despejando conteúdos, por exemplo, cubro o espaço de onde poderia
emergir significado e conhecimento, e assim formar uma complexa
tecitura de saberes. Por sua vez, tecer saberes nos lembra Morin
(2007, p.13) para quem:
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(...)a um primeiro olhar, a complexidade é um tecido
(complexus: o que é tecido junto) de constituintes
heterogêneos inseparavelmente associados: ela coloca o
paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a
complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos,
ações, interações, retroações, determinações, acasos, que
constituem nosso mundo fenomênico (...) (MORIN, 2007).

E como visualizar os fios dessa tecitura? Como reconhecer o
processo em formação?
Princípios de Força e Pontos de Tensão Convergente
A tecitura da disciplina Assemblagem de Materiais tem sido
constituída pelo que chamo de
princípios de força
interconectados formando uma espécie de trama. Os princípios de
força estão distribuídos entre objetivos, estratégias e
avaliação. Eles estão propostos de forma mais ou menos intensa no
decorrer das aulas e o entrecruzamento deles provoca outros
pontos de tensão convergente como indicia o modelo abaixo
(Figura 2), elaborado a partir da percepção de minha prática em
sala de aula.:

Figura 2: Modelo de planejamento com
distribuição de princípios de força e pontos
de tensão convergente
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Na imagem (Figura 2) os círculos maiores representam os princípios
de força, enquanto os pequenos pontos apresentam as tensões
convergentes que ocorrem no cruzamento dos princípios de força,
indicando uma potência latente. Nos dois casos, podem variar de
tamanho e de importância de acordo com o momento da disciplina, da
aula, ou de acordo com a força dos elementos que estão sendo
intercruzados. Por exemplo, a interação dos alunos por meio do diálogo
convergindo com conteúdo prático e autoavaliação, gera um forte ponto
de tensão convergente. Observando a relação entre os princípios de
força e os pontos de tensão convergente posso, hoje, realizar o
planejamento de forma mais consciente. Tudo afeta tudo. Não é possível,
para mim, que o planejamento tenha apenas o conteúdo Assemblagem como
objetivo. Pois tudo é objetivo e ao mesmo tempo ponto de partida de
outras elaborações, para que no cruzamento dos elementos a aula viva
aconteça em movimento constante. A bidimensionalidade da imagem
(Figura 2) traduz apenas parcialmente a dinâmica da estrutura de
produção de conhecimento durante a disciplina. Além disso, no entorno
desses princípios de força estão os diferentes contextos (social,
estrutural, histórico…), que não são citados nominalmente, mas que
permeiam os princípios de força e serão abordados em um próximo
trabalho. A imagem (Figura 2) destaca três pontos de tensão convergente
na trama, sobre os quais comentarei brevemente, como exemplo de
visualização do entrelaçamento dos princípios de força que geram
pontos de tensão convergente e sustentam o tecido como um todo: a)
pesquisa
artística,
b)
diálogo
permanente
c)
autoavaliação
compartilhada.
a)Pesquisa Artística - O aluno desenvolverá uma pesquisa artística
(criação) com um conjunto de ao menos quatro trabalhos, sendo um
bidimensional e três tridimensionais. A partir de três aspectos
constitutivos de uma assemblagem (tema, tipo de objeto, elemento de
união/ liga) buscando unidade entre os trabalhos. Para isso o aluno
precisará investigar quais são suas próprias inquietações, (ao invés
de aguardar a solicitação da professora) e buscar aprofundamento
teórico/prático na elaboração de um conjunto de trabalhos;
b) Diálogo Permanente - Diálogo é a essência do encontro. O espaço
do diálogo permanente é espaço de construção e reconstrução de
conhecimentos. De exercício coletivo de expressão de singularidades,
acolhimento e horizontalidade (COSTA, 2020). Assim, o aluno exercita a
expressão de suas ideias, de suas percepções de mundo, de si, etc.
Sobretudo exercita a capacidade de ouvir. Ouvir o dito e o não dito,
falar o que se faz necessário. Fala e escuta ativas, sensíveis e
cuidadosas, uns com os outros;
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c) Autoavaliação Compartilhada - Com o território consolidado no
diálogo permanente no decorrer das aulas, podemos avançar para o
recurso significativo da Autoavaliação (no caso, compartilhada) que se
pretende que atue como força de reafirmação de autonomia. É preciso
aprender a ver/ler os próprios trabalhos e os dos colegas, tecer
comentários e a lidar com as críticas. Opinar sobre o próprio trabalho
ou de um colega não significa lançar comentários negativos aleatórios,
tampouco tecer elogios imerecidos. Mas, ser justo e criterioso nas
análises e nas verbalizações. Uma máxima pertence a esse conjunto de
práticas para que sejamos francos e gentis com os colegas e conosco
mesmos: Sem autocrítica excessiva ou condescendência exagerada.
Esses três elementos estão absolutamente conectados. O caminho de
pesquisa artística associada ao diálogo permanente e autoavaliação
propicia a busca pelo equilíbrio e norteia o pensamento dos alunos
para o amadurecimento de suas concepções e posturas. Tanto no que diz
respeito à relação professor-aluno, quanto à relação aluno-aluno ou
aluno-arte. Todos os princípios de força conectam-se entre si, mas na
convergência desses três específicos o ponto de tensão é maior e
definidor de outras reverberações intensas.
Na prática, o percurso acontece da seguinte forma: os alunos trazem
suas produções artísticas e as expõem. São observados um a um, e depois,
comentados pelos autores (todos os alunos estão convidados a dialogar,
trazer observações, tecer críticas e fazer elogios) que, ao final,
indicam sua própria nota respaldados por três critérios:
ideia,
execução geral e acabamento. Atribuir notas e dialogar, lhes auxilia a
visualizar por onde o trabalho está ganhando ou escoando força. A nota
que os alunos vierem a atribuir ao seu próprio trabalho pode ser
contestada pela professora, tanto para mais quanto para menos. Há
abertura para que sejam colocados argumentos reafirmando um discurso
ou uma decisão estética mantendo ou modificando a nota proposta. É
muito comum que no início da disciplina atribuam notas depreciativas
aos seus trabalhos ao invés de uma nota nove ou dez. É realmente difícil
o exercício do autojulgamento. Certamente há diferentes razões para
isso, dentre elas observo: medo de parecer arrogante; insegurança
legítima em relação às suas produções e falta de clareza acerca de suas
pretensões com o trabalho proposto. Todas essas questões fazem parte da
trama tecida de produção de conhecimento no decorrer da disciplina.
Como poderia ser possível me ater a um planejamento, desconsiderando a
necessidade desse aprendizado, que os coloca frente a frente consigo
mesmos e os prepara para lidarem com o mundo?
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Ao final do semestre não fazemos uma média das notas que os
alunos atribuíram a si mesmos, como costumeiramente se faz.
Compreendo que essa experiência é um processo e o que nos
importa é identificar se houve uma curva de aprendizagem. Se,
o aluno buscou consolidar seu aprendizado; se, começou a
disciplina sabendo x e terminou sabendo 2x ou 3x a respeito
dos variados princípios de força. Nessa observação da curva de
aprendizagem uma nova nota é atribuída, sempre, em diálogo.
Pretendo formar um sujeito que não tenha apenas conhecimento
técnico sobre assemblagens. Mas que seja crítico, que expanda
além de sua capacidade de criar, também a de discutir, de se
posicionar, de dialogar, de ouvir críticas e assim produzir
uma diversidade de saberes multidimensionais, que venham a
se multiplicar e reconfigurar estruturas de conhecimento de
forma aliada à criação de Assemblagens. Com essa pretensão de
ampliar territórios, fazendo emergir a tecitura de saberes,
meu planejamento precisa extrapolar, com uma estrutura que
não cabe na tabela. No dia em que materializei o esboço da
Figura 2, me deparei na internet com o trabalho da Figura 3,
do artista e arte-educador Alexandre Heberte, com a qual lhes
presenteio aqui, sintetizando muito do que tentei dizer
nessas páginas:

Figura 3: Tecelagem de
Alexandre Heberte, 2021
Fonte:
https://m.facebook.com/story.p
hp?
story_fbid=10219831637965085
&id=1344133753
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Um convite
Por fim, gostaria de deixar o convite para que o seu
planejamento seja um momento de repensar toda a prática
pedagógica, de identificar princípios de força que você
considera importante. De ampliar a percepção de suas
singularidades como arte-educador, nesse território que pode
ser experimental de encontros de existências na tessitura de
saberes que chamamos de aula. Deixo o convite para que explore
suas formas de pensar e identifique a maneira que mais lhe faz
sentido. Algo que não precisa ser entregue a ninguém. É somente
seu. Pode ser um mapa mental, um rascunho, um desenho, uma
pintura, uma assemblagem, não importa. Vivencie a liberdade de
se planejar como achar melhor, fortalecendo sua prática. Isso é
importante!
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"Ilustrações para livros infantis"
por Brisa Nunes

Brisa Nunes é Mestre em Artes pelo
Programa de Pós-graduação em Artes
da Universidade Federal do Pará
(UFPA). É graduada em Artes Visuais
- Bacharelado e Licenciatura pela
UFPA (2012), desenvolveu estudos
sobre museu e ensino de artes,
dedicando as monografias de
conclusão de curso ao tema de
ilustrações para livro infantil e
suas relações com a percepção
estética da criança. Desenvolveu
trabalhos de ilustração para a
Editora Estudos Amazônicos, Tempo
Editora e Twee Editora. Foi
professora substituta da UFPA, pelo
ICED (Instituto de Ciências da
Educação), ministrando disciplinas
de Arte Educação e Estágio
Supervisionado. Atualmente é
professora da rede estadual de
ensino SEDUC/PA e na Licenciatura
em Artes Visuais do PARFOR (Plano
Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica).

http://www.behance.net/brisanunes
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"Ilustração para livros infantis"
por Brisa Nunes

Ilustração para o livro infantil “O Homem que virava Porco” (2013),
Coleção Viagens de Zé Mururé, da autora Adriana Cruz, publicada pela
Editora Estudos Amazônicos.

As ilustrações para livros infantis me encantavam desde a
infância. Minha mãe era professora e me ensinou a ler em casa, a
experiência prazerosa das leituras me levou não só para o mundo
das letras, mas também das imagens. Cores, formas, diferentes
estilos e soluções visuais formaram em mim um repertório e um
interesse que mais tarde veio a se tornar um caminho de vida
profissional. Na faculdade de Artes Visuais, entre muitas outras
coisas, descobri a aquarela, principal técnica com a qual me
identifiquei e costumo associar com outros materiais nas minhas
produções. Me tornei ilustradora de livros infantis em uma
editora da cidade de Belém, de modo que desenvolvi o desenho e a
pintura nos moldes do realismo.
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"Ilustração para livros infantis"
por Brisa Nunes

Meus principais trabalhos são sobre história
ambientadas na Amazônia. Vejo muita importância em
ilustrar aspectos dessa cultura: personagens, paisagens,
costumes, que não aparecem tanto nos livros infantis,
passam de um imaginário de transmissão oral para os
livros, que irão estabelecer com o leitor uma sensação de
pertencimento.
Criar imagens para livros é mergulhar em um processo
que dialoga com um texto e cria um resultado independente
deste, pois a criação visual torna-se um outro texto, que
costuma ser pouco explorado em abordagens pedagógicas.
Cada livro ilustrado é um processo criativo diferente com
muitas variáveis: depende da proposta do texto, envolve a
visão do autor, do editor, do público ao qual se destina, da
diagramação... Meu próprio estilo pode variar entre um
livro e outro, pois costumo me disponibilizar a conhecer
diferentes técnicas e propostas.
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Ilustração par ao livro infantil “Cinderela” (2014),
publicado pela Editora Estudos Amazônicos.

Ilustração para o livro “A menina que veio do rio” (2015) da autora
Patrícia Nogueira, publicado pela Tempo Editora.
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Lançamento de Livros

Experiências de Formação em Artes na
Amazônia
Organização: Leonel Carneiro e Hanna Araujo
Organizado pelos
pesquisadores e professores
Leonel Carneiro e Hanna
Araujo da Universidade
Federal do Acre, este livro
surge como um resultado dos
diálogos propostos nos
últimos anos junto ao Grupo
de Pesquisa TEIA
(Tecnologias Educacionais
Inovadoras para a Amazônia),
especialmente durante as
edições do Seminário de Arte
e Educação, durante o qual
identificou-se a escassez de
registros de práticas em Arte
e Educação nos contextos
acadêmicos que contemplem
também a riqueza da Região
Amazônica, que se estende
para além da biodiversidade,
se evidenciando também nos
aspectos culturais.
O livro traz treze artigos de
dezesseis pesquisadores de
todos os estados da Região
Norte bem como a
participação de
pesquisadores que pesquisam
temas relacionados a
Amazônia Legal.
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EVENTOS
Agenda - Segundo semestre de
2021
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Atenção faebianas e
faebianos...
Vem aí o XXX ConFAEB- On line
Em breve, no boletim e site
FAEB traremos mais
informações sobre o evento
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Ciclo de debates: processos educacionais em
artes visuais (agosto - dezembro de 2021)
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30º Encontro Nacional da Anpap – On-line
datas: 27, 28, 29, e 30 de setembro e 01 de outubro de
2021
Em 2021 o 30º Encontro Nacional da
ANPAP (Re)Existências – on-line – nos
convida a refletir sobre a atual
situação de risco à vida humana sobre
o planeta, imposto pela Pandemia do
Covid-19.

O tema (Re)Existências tem
relação direta com a situação
descrita,
as/os
pesquisadoras/es da área de
Artes
Visuais
seguem
profundamente impactadas/os
pela
atual
conjuntura
cultural, nossa área vem se
reinventando,
diante
do
isolamento social, da crise
econômica, do desemprego, do
fechamento de galerias de
arte,
de
museus,
etc.
A
internet demonstrou ser uma
das alternativas para que o
sistema da arte continuasse a
funcionar e as/os artistas
curadoras/es
e
pesquisadoras/es
pudessem
fazer circular sua produção.
Lives,
podcasts,
reuniões
virtuais, leilões virtuais,
galerias
online,
museus
digitais online, etc., fizeram
a área se reinventar.
Mais informações:
http://www.anpap.org.br
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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 realizado de forma online e tem
como coordenadoras as professoras Nádia Senna da Cruz e Ursula
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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