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Editorial
por Juliano Casimiro

São tantas as urgências sobre e para a Arte/Educação na nossa
lida cotidiana, que muitas vezes nos distanciamos da nossa
dimensão artística. Talvez para que possamos sobreviver ao fluxo
contínuo de ataques e desmontes que temos vivenciado: como
docentes, artistas e, inclusive, como pessoas. Mas com arte
resistimos, (re)existimos e não mais ocupamos brechas. Chega de
ocupar brechas! Temos que criar de modo tático nossos lugares
nos espaços em que ainda não existem e preencher todos aqueles
que já estão disponíveis para nós. E ocupar com arte não significa
explorar, desgastar, consumir, senão confluir, ressignificar e
consumar. Para nos lembrar de que somos pessoas criadoras e
preocupadas com a formação estética, poética, política e
democrática, em rede, apresentamos juntas de cada pessoa autora
e na busca por completude com as pessoas leitoras nosso boletim
Saberes e fazeres artísticos e pedagógicos em artes:
gestualidades docentes e discentes. Guilherme Albuquerque,
Rosalvo Filho, Aiê Antônio, Geovana Troffini, Lara Júlia, Lara
Teixeira A. Dias, Naila Rodrigues Souza, Natalia Yukie, Tayná
Maria, Thaís Carvalho Ferreira, Geni de Araújo, Tales Bedeschi,
Radamés Rocha, Maria Cristina da Rosa Fonseca, Maria Alice A.
Motta, Iracy Vaz e Hanna Araújo, são as vidas espalhadas e
enraizadas por todo o Brasil que decidiram compartilhar conosco
suas intencionalidades pedagógicas e artísticas, suas obras, suas
palavras e suas experiências, não para encerrar o fluxo criativo,
ao contrário, para nos chamar para dentro dele; para como um
turbilhão de sons, cores, formas e movimentos, nos fazer sentir
que é justo, orgânico, necessário, continuar, agir e fazer do nosso
país
uma
potência
arte/educadora.
Textos,
obras,
conversas/entrevistas para inspirar, para nos alentar, para nos
ajudar em um momento em que respirar se tornou absolutamente
fundamental poética, política e biologicamente falando. Ainda,
para ampliar os dados afetivos e sensíveis da nossa memória, Ana
Mae Barbosa e Arão Paranaguá tecem uma onda de carinho e
agradecimento à Laís Aderne, cuja presença marca o trajeto de
todas nós, pessoas arte/educadoras, como uma memória muscular
da história da Arte/Educação no Brasil, em nós, nas nossas
práticas. Que tenhamos momentos de festividade e aconchego ao
nos conectarmos com as palavras e imagens deste nosso veículo
de compartilhamento: o Boletim da FAEB.
Boa Leitura!
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Imagem de capa ou... "da arte como emergência"

Monumento Mínimo (2020)
Néle Azevedo

"Monumento Mínimo inverte os cânones do que tradicionalmente
entendemos por monumento. Ao invés de lidar com a solidez das
pedras das grandes construções e com os espaços de poder, o
projeto incorpora o processo efêmero do derretimento do gelo,
evidenciando, poeticamente, a escala mínima dos corpos perecíveis:
pequenas esculturas de gelo de homens e pessoas comuns, que,
como uma espécie de lamento, diluem-se diante de um mundo que
parece ter se rompido. É neste sentido que a obra de Néle Azevedo
pode ser vista como um anti-monumento: não somente por navegar
na contramão do monumento oficial, mas por lançar luz sobre
momentos traumáticos da nossa história".
(...) "Monumentos’ diversos que, à semelhança de Monumento
Mínimo, carregam parcela significativa das histórias, muitas vezes
traumáticas, que fazem parte de nosso país".
Trecho do texto, de Priscila Arantes, sobre a obra Monumento Mínimo: arte
como emergência, de Néle Azevedo, o texto pode ser lido, na íntegra, em:
https://www.neleazevedo.com.br/monumento-minimo-arte-como-emergenc
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Paisagens Disruptivas
por Guilherme Alburquerque
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Guilherme Alburquerque é Licenciando em Artes Visuais na
modalidade à distância da Faculdade de Artes Visuais da
Universidade Federal de Goiás, a FAV em Goiânia, discente
pertencente ao Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil)
em Cavalcante-GO. Participa de exposições coletivas desde
2013. Atualmente, a Licenciatura o tem permitido
experimentar e aproximar os seus trabalhos de pensamentos
filosóficos e de práticas educativas. Faz pesquisa na linha de
poéticas visuais abrangendo a paisagem configurada pelo
olhar e apresenta trabalhos que atravessam as suas
experiências com a Fotografia, a Arte Digital, o Design, o
Vídeo e leituras da História da Arte (e da arte), da Filosofia e
da Literatura.

Paisagens Disruptivas
por Guilherme Alburquerque
Disrupção é sinônimo de quebra, de fratura, de interrupção do
curso normal de um processo. No caso da paisagem, uma ação
disruptiva é aquela capaz de provocar estranhamento, ela deve ser
capaz de gerar algum tipo de perturbação, de desequilíbrio, de
desestabilização na percepção.
Neste ensaio, a realização de tais ações constitui-se em quebrar o
horizonte na tentativa de provocar o olhar diante dos limites
territoriais através da experiência sensível que é também fonte de
sentidos, a ideia de que a paisagem faz emergir uma forma de
pensamento, possibilita acessar discussões sobre a destruição ou a
descaracterização de paisagens pela sociedade contemporânea, algo
associado a sua materialidade ou ainda a um sentimento de
nostalgia levantando questões sobre os modelos de desenvolvimento
e os processos que orientam o crescimento urbano.
Ao partir da fotografia e a utilização de técnicas-mistas, a ideia é
acessar visualmente tais inquietações as quais tocam no conceito de
Desterritorialização e a noção de território encontrado em Deleuze e
Guattari e aproximo-me também das leituras de Walter Benjamin
em Imagens de pensamento e interesso-me por trabalhos
surrealistas especialmente pela forma de transformar a arte e a vida
cotidiana e de reabilitar a dignidade da imaginação como uma
espécie de saída para a perda de sentido da existência humana no
mundo.
De modo geral, em meu processo de criação ao extrair de certos
lugares, pequenos pedaços de materiais e elementos visuais ao
combiná-los e recombiná-los, a ideia é criar outras paisagens ou
outros modos de ver e sentir a paisagem. Ao estar caminhando,
deixando-se levar por sensações e observações do momento que
captam elementos significativos da experiência do percurso e ao
reunir parcelas dessas experiências traço uma estratégia de ação
artística que conduz a uma reinvenção e reestruturação do e sobre o
espaço.
Este trabalho foi submetido para compor a então realização do
Catálogo Virtual de trabalhos desenvolvidos pelos discentes na
disciplina de Laboratório de Produção Artística da Licenciatura em
Artes Visuais na modalidade à distância da FAV/UFG sob a
orientação da Professora Leda Guimarães .
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[...] uma ação disruptiva é aquela capaz
de provocar estranhamento [...]
Guilherme Albuquerque

Onde meu coração queria estar… onde
meu corpo precisa permanecer?
por Rosalvo F. de Oliveira Filho (Rozzo)

Rosalvo Felisberto de
Oliveira Filho (Rozzo) é
ilustrador, quadrinista,
professor de desenho,
arte/educador e, atualmente,
pesquisador. Graduado em
Odontologia pela Universidade
Federal de Pernambuco,
graduado com láurea, em
Artes Visuais/Licenciatura
pela UFPE, mestrando no
PPGAV UFPE/UFPB e bolsista
CAPES. Membro do Núcleo de
pesquisa sobre o imaginário e
do grupo de pesquisa Arte,
cultura e memória. Nas
minhas ilustrações, trabalho
com a ideia do grotesco e do
estranhamento, buscando
refletir sobre minha visão
particular do mundo, meus
sentimentos e a forma como
me vejo integrante deste.

10

Onde meu coração queria estar… onde
meu corpo precisa permanecer?
por Rosalvo F. de Oliveira Filho (Rozzo)

Isolamento, permanências, educação, retornos,
dúvidas, medo. Em tempos tão insólitos, nos
deparamos com questionamentos e até mesmo
confrontos sobre como proceder frente à
situação. A busca por soluções, muitas vezes
premeditadas e destemperadas, pode estabelecer
um quadro caótico e gerar uma cadeia de
sofrimentos que devem ser relevantes quando
consideramos o processo de construção sócioeducativa. Existe a ânsia pelo retorno, por uma
continuidade e, enfim, desfechos, mas estes fins,
não podem se sobrepor aos desconhecidos devires
provocados por uma situação tão única quanto
uma pandemia. Aqui, acima de tudo, deve
prevalecer o fator humano e é justamente ao leválo em consideração, que garante-se um retorno
com serenidade a um cenário que foi, desde
sempre, inquietante, porém nunca encontrou-se
tão incerto.
*O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

O que nasce na fronteira entre: o meu
desejo/aquilo que eu (não) deveria. SER?
por Aiê Antônio, Geovana Troffini, Lara Júlia, Lara Teixeira
Alves Dias, Naíla Rodrigues Souza, Natalia Yukie, Tayná
Maria (Pretay), Thais Carvalho Ferreira (IA-UNESP)
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Corpo de individualidades que circundam e questionam o
espaço do que é (e não é) dito como feminino no âmbito da
arte-educação, habitantes desse abismo criativo pensam na
fronteira como didática para a aproximação e acolhimento de
todes na proposta de construção coletiva e horizontal de
conhecimentos e estéticas. São bolsistas da residência
pedagógica pelo Instituto de Artes Unesp, sendo iles artistes,
pesquisadores e educadores, compondo esta Coletiva, que
intersecta de modo positivo linguagens artísticas, numa
colagem caleidoscópica, aumentando o recorte, a área de
transição. E nisso criam fronteiras como movimentos de
linguagem.

O que nasce na fronteira entre: o meu
desejo / aquilo que eu (não) deveria. SER?
por Aiê Antônio, Geovana Troffini, Lara Júlia, Lara Teixeira
Alves Dias, Naíla Rodrigues Souza, Natalia Yukie, Tayná
Maria (Pretay), Thais Carvalho Ferreira (IA-UNESP)

Fronteira encontro fricção
Encruzilhada
Possibilidade
Caminho
De onde olho aquilo que
Posso
(Não) Quero
Deveria
Desejo
Na zona de transição entre
O que sou e o que desejo,
a possibilidade iminente de mudança
Percebo e sinto
O que é o outro
e o que sou eu
Espaço de transição
Contato
Conexão
Intuição

Fronteira encontro fricção
Encruzilhada
Possibilidade
Caminho
De onde olho aquilo que
Posso
(Não) Quero
Deveria
Desejo
Na zona de transição entre
O que sou e o que desejo,
a possibilidade iminente de mudança
Percebo e sinto
O que é o outro
e o que sou eu
Espaço de transição
Contato
Conexão
Intuição
As ervas queimam.
É.
Fui.
Sou.
Serei.

Ancestralidade
Natureza
Experiência
Imensidão
No centro dessas possibilidades
Deslocando preferências que não dizem a mim
Desobediência
Rebeldia
Descolando convicções alheias
Aglutinando possibilidades e pessoalidades
A alteridade habita
este corpo
a tempo
de estrada
saída
e entrada
rosa dos ventos
trapo de ser
descer
será
foi
é
caminho
o corpo sentiu,
o corpo fala, basta ouvir.

Mora em mim o que é semente.
Latência
Vida
Potência
Intuição.
Diante da fronteira,
encruzilhada,
perante a rosa dos ventos,
nessa zona de transição de ser, se desvela caminhos
“Sapiência atemporal e dinâmica atravessando as
corpas na história”
Sente!

Caderno de artista: fundamentos da
Arte/Educação
por Geni de Araújo

Geni de Araújo, 19, é
ilustradora, artista
plástica, quadrinista e
estudante de
licenciatura em artes
visuais pela UFPE. Em
seu trabalho, busca
construir diálogos com
os diversos repertórios
estéticos e narrativos
que compõem as
culturas e identidades
afro-brasileiras, ao
mesmo tempo que
tenta entender seu
lugar enquanto
travesti, preta,
recifense dentro
dessas diversas
coletividades.
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Caderno de artista: fundamentos da
Arte/Educação
por Geni de Araújo

Este ensaio visual foi composto durante da disciplina de
Fundamentos da Linguagem Visual lecionada pela
professora Maria Vitória Negreiros, e, neste ensaio, trago
a reflexão de como a arte-educação e a construção
consciente e coletiva de narrativas sobre si, sobre o
mundo e sobre a história podem ter um efeito
transformador na vida do estudante

autoficção

a autonarrativa e a construção de si
Na aula que recebemos Alana Torquarto como convidada
para apresentar seu TCC, muito de nossas discussões, e
principalmente de meus pensamentos sobre a apresentação,
orbitaram em torno da auto descoberta pela arte. Assim como
qualquer história que contamos, o autorretrato e a escrita
autobiográfica são carregados de vieses e suposições, mas
quis pensar, nessa tira, nas possibilidades tão fascinantes que
a arte tem a nos trazer, não somente como autodescoberta,
mas propriamente enquanto autocriação.
A arte enquanto meio para nos inventar e reinventar,
construir artesanalmente nossos corpos e nossas identidades,
modelar em barro, pintar em aquarela ou desenhar com
carvão um lugar para nos caber no mundo e nas coletividades
que nos atravessam e a Arte/Educação como forma de nos
abrir às possibilidades de nós mesmes.

estudando o ensino

ensinando a aprender e a abordagem
triangular
O passado, assim como as divisões nacionais, étnicas, de
classe social, gênero e sexualidade, entre tantas outras, são
divisões artificiais, culturais, territorializadas e, muitas
vezes, arbitrárias. Logo, ao tentar contextualizar uma obra,
um objeto artístico, se constrói junto uma série de suposições
sobre quais dados são relevantes, quais não são, e quais
outras obras e artistas poderiam ter ou não relação a este
primeiro objeto. O que poderia acrescentar na leitura de uma
obra? Quais autores serão referência?
Nenhuma história é imparcial, neutra, universal. A
aplicação desse tipo de ensino evidencia essa parcialidade e
coloca o estudante no centro da produção desse
conhecimento para que ela possa – atravessada por suas
próprias histórias de vida, subjetividades e identidades –
atribuir sentido ao mundo que o cerca e a sí mesma,
enquanto sujeito nessas coletividades.

I rise

Embora a história oficial – a que se conta nas
universidades, nos livros didáticos e nos documentos do
governo – seja, de fato, a história dos que venceram, outras
narrativas sobreviveram (e sobrevivem). e elas precisam ser
redescobertas e compartilhadas.
Não posso eu, então, querer ser imparcial: a arteeducação, pra mim, vêm enquanto ferramenta de libertação,
de autoconhecimento, de estudo e reconhecimento da
ancestralidade vem enquanto recusa a continuar a ter
minhas histórias contadas por quem de mim nada sabe nem
nada quer saber (para além do fetiche com o exótico).
Arte/Educação pra mim é querer ver as novas gerações
reinventarem o passado, matarem os pássaros de ontem
com as pedras que só poderiam ter hoje.

Laís Aderne
por Arão N. Paranaguá de Santana e Ana Mae Barbosa
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Lais Aderne. Fonte:
https://brasilia.memoriaeinvencao.com/lais-aderne/

Laís Aderne
por Arão N. Paranaguá de Santana
Para mim, a Laís Aderne é mais que uma
arte/educadora, animadora cultural ou ativista política,
pois, desde que a conheci, em 1971, ela marcou a minha
vida. Nosso primeiro encontro foi no SÁBADO SOM, um
projeto do Colégio Pré-Universitário de Brasília (criado
por ela), que mobilizava jovens de outras escolas, como
eu, que cursava o ensino médio num colégio da rede
pública, o Elefante Branco. Naquele ano, eu integrava
uma banda de rock rural, mas em seguida fui atraído pelo
grupo Pedra, e do teatro não mais consegui sair. Laís ia
aos espetáculos e seus sorrisos de alegria me deixavam
super feliz. Eu a tinha como uma grande figura, ela
acreditava em mim, daí que foi natural nos tornamos
amigos. Colaborei com ela em vários empreendimentos,
como a criação da FAEB; organização do primeiro
CONFAEB; criação da ASAE-DF; organização do Festival
Latino-Americano de Arte e Cultura/ FLAAC. E, como a
vida da Laís Aderne se vincula à própria história da FAEB,
ao prestarmos homenagens à nossa primeira presidente
criamos ações saudáveis em favor da diversidade cultural
e da consciência cidadã, luta que, a propósito, era dela e
continua viva. Evoé!
Arão N. Paranaguá de Santana

Laís Aderne
por Ana Mae Barbosa

Sidiney Peterson, membro da ativa diretoria da FAEB
que se desdobrou nos esforços de comunicação entre os
arte/educadores durante a pandemia, me pediu para
escrever algo sobre Laís Aderne, primeira presidente da
FAEB.
Tenho muita dificuldade de escrever sobre as pessoas
com as quais tive relações afetivas e intelectuais muito
fortes e que deixaram este mundo porque acho que nunca
consigo expressar o quanto as amava. Enquanto Laís viveu
foi minha melhor amiga. Muito raramente discordávamos,
mas irmanadas pela mesma paixão pela Arte/Educação
sempre nos acertávamos e saíamos de uma discussão
efervescente juntas para jantar.
Para tudo que ela fazia me convidava e para tudo que eu
fazia a convidava estava agora mesmo contando para minha
neta e meu genro que nos anos 80, quase no fim da
ditadura, o MEC me convidou para participar de um projeto
chamado Universidade e Ensino de Primeiro Grau (hoje
Fundamental I e II). Aceitei com a condição de que Laís
também fosse convidada. Foi um dos projetos oficiais mais
bem sucedidos do qual participamos.
Duas mulheres extraordinárias, uma baiana e outra
gaúcha, poderosas no MEC, o criaram e coordenaram.
Incluíram todas as áreas e disciplinas do Primeiro Grau sem
hierarquia e a mim a Laís competiu coordenar a área de
Artes sem interferência nenhuma delas. Eram grandes
gestoras. Pena que eu não lembre o nome delas. A liberdade
que tivemos foi tanta que no dia no qual elas decidiram
fazer

um Congresso Nacional sobre o assunto no Rio Grande do
Sul, nós procuramos, na hora do almoço a coordenadora de
História que era daquele Estado e pedimos que entregasse a
Diana Domingues um bilhete que escrevemos em um
guardanapo convidando-a para se juntar a nós na
organização da área de Artes Visuais. Trabalhamos com
Arte Xerox, que foi um dos primeiros namoros da Arte com
a tecnologia, brincando com as máquinas e buscando
subvertê-las Foi um sucesso para todas as áreas. Era
interessante ver os cientistas experimentando nossas
propostas. Se o projeto tivesse continuado chegaríamos a
interdisciplinaridade. Mas, assim como vários projetos que
borraram as fronteiras entre a dureza da Ditadura e a
necessidade de liberdade da Redemocratização, aquele foi
esquecido.
Já na década de 90, em pleno processo da
redemocratização, Laís que sempre procurava usar suas
boas relações pessoais e profissionais a favor da
Arte/Educação e não de si mesma, conhecia de perto em
seu tempo de UFPB um educador paraibano muito
respeitável e sério que assumiu uma das direções do MEC.
Vendo que o SESU constituiu Comissões para analisar o
ensino universitário de todas as áreas menos de Artes,
Design e Educação Física, Laís pediu a seu amigo paraibano
para marcar uma audiência com o Ministro da Educação
Murílio de Avellar Hingel e me chamou para ir com ela.
Lembro que paguei minha passagem e ela me hospedou.
Foi uma conversa muito agradável de educadores para
educadores e não deu nenhum trabalho convencê-lo a criar
a Comissão de Artes e Design. Até hoje ele é um ex-ministro
que emite opiniões muito adequadas sobre a situação atual
da educação.

Ele nos deu liberdade total para convocar quem
quiséssemos para a Comissão e fomos muito cuidadosas em
convocar um membro de cada área de Artes. Consultamos a
Associação de Design que designou um de seus membros.
Laís fez questão absoluta que eu ficasse como presidente da
comissão Ela dizia para me convencer a aceitar que eu
havia sido destituída do MAC pelos jornais numa atitude
agressiva do reitor a quem não apoiei nas eleições e
merecia retratação nacional. Organizamos quatro
encontros Nacionais de todas as Universidades e
Faculdades de Artes e Design do Brasil e entregamos ao
MEC os resultados da pesquisa de como as Artes e o Design
ensinavam e queriam ver avaliados seus cursos e
coordenamos as eleições para constituir uma nova
comissão. Esses são apenas dois exemplos da ação conjunta
de Laís comigo.
Acompanhei continuamente com muita admiração e
participei sempre que convocada, da cruzada em favor do
Ensino das Artes e da Ecologia, empreendida por essa
cavaleira andante pelo Rio de Janeiro, Brasília, Paraíba,
Pará, Estados nos quais viveu e abriu caminhos para os
Arte/Educadores de hoje e para a FAEB.
Ana Mae Barbosa

O que estou lendo...
por Tales Bedeschi
Tales Bedeschi é professor do IFMG campus Santa Luzia. Artista visual,
dedica-se a pesquisas em Gravura,
Intervenção Urbana, Artes Pataxó,
Artes Xakriabá e ensino/aprendizagem
de artes indígenas na escola
monoepistêmica. É doutor em Artes e
Experiências Interartes na Educação,
pela Escola de Belas Artes da UFMG.

Título da dissertação:
Arte e identidade: adornos corporais Pataxó
Ideias da obra
A dissertação da artista, professora e pesquisadora Arissana
Pataxó é o resultado de uma preciosa pesquisa etnográfica
feita, não por um antropólogo, mas por uma integrante do
próprio povo Pataxó. Arissana se dedica à tradição das artes
dos Pataxó, em especial, dos adereços corporais: colares,
tangas e cocares. Tecendo relações entre o passado e o
presente da produção das artes deste povo indígena, ela
atualiza a relação entre tradição e contemporaneidade.
Arissana esboça, também, contextos de ensino/aprendizagem
tradicionais de seu povo, pouco conhecidos pelas escolas não
indígenas (monoepistêmicas). Sua obra ilumina o trabalho
daqueles professores engajados em trazer as culturas, artes e
histórias dos povos indígenas no Brasil para a sala de aula.
Informações sobre a obra:
SOUZA, Arissana Braz Bomfim; CARVALHO, Maria Rosário
Gonçalves de. Arte e identidade: adornos corporais Pataxó. 2012.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade
de
Filosofia
e
Ciências
Humanas.
Disponível
em:
http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/14122. Acesso em: 17 abr.
2018.
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Estudos da performance: relatos de experiência no
ensino remoto do curso de artes visuais da UFPE
por Radamés Rocha
Este relato apresenta uma experiência de docência na
disciplina eletiva de Estudos da Performance, na
Licenciatura e Bacharel em Artes Visuais, da Universidade
Federal de Pernambuco, durante o primeiro semestre de
2021, sob a forma de ensino remoto, em virtude dos
protocolos instaurados pela pandemia da COVID-19.
A disciplina, com carga horária total de 30 horas, propôsse a realizar um estudo introdutório da Performance,
enquanto linguagem artística e campo de estudo teórico,
como estímulo à ampliação das fronteiras da investigação e
experimentação nas Artes, com a finalidade de pôr em
destaque sua importância ritual e simbólica, seu caráter
híbrido e interdisciplinar e suas imbricações semiológicas.
Dentre os objetivos pedagógicos e artísticos, foi proposto
um estudo teórico-prático com foco em práticas artísticocorporais, que instrumentalizaram os participantes da
disciplina para a expressão performática. Também teve por
intenção reconhecer e aprofundar um repertório teóricoprático, inicialmente baseado no campo das Artes Visuais e
que se expandiu para diversas manifestações culturais
atuais, nas quais outras linguagens artísticas puderam ser
beneficiadas. Contemplou, também, o estímulo de práticas,
que visavam, igualmente, a um processo de sensibilização e
a uma reflexão na interface corpo e política, discutindo
processos, documentos e materiais de registro, livros e
recursos tecnológicos acerca da linguagem da Performance.

As estratégias metodológicas foram desenvolvidas entre
atividades síncronas e assíncronas, com aulas expositivas e
dialogadas, via videoconferência pela plataforma Google
Meet, e incluíram reflexão em grupo, leituras e análises de
textos com aportes teóricos, consolidados e experienciados,
por sua vez, em atividades práticas e teóricas individuais e
coletivas.
Para oxigenar esta proposta, tivemos, ainda, convidados
que contribuíram de modo ímpar com palestras on-line,
desenvolvidas em forma de rodas de conversas. Recebemos
o professor Lufe Lopes da cidade de Ribeirão Preto/SP, que
ministrou a palestra intitulada Breve Histórico da
Performance Art; a professora e terapeuta do som Mariana
Marcassa, de Quebec/CA, que falou sobre a Performance,
som e voz - entre a arte e a clínica; e o programador
artístico do MASP – Museu de Arte de São Paulo, Waldiael
Braz, que falou sobre a Performatividade no trabalho de
Oiticica.
O trabalho final, apresentado em forma de seminário, foi
uma Videoperformance, como exercício reflexivo e prático
e que manifestou aprendizagens ricas e significativas. As
gravações foram realizadas de modo caseiro, nos
respectivos domicílios dos alunos, com celulares como
equipamentos, e contou com o auxílio de familiares na
gravação, participando na direção ou atuando como
performers ou na edição. Para ilustrar este relato,
utilizaremos alguns frames com recortes, para exemplificar
o processo criativo dos alunos, deixando também os links
de acesso em plataformas abertas ao público, por meio
dos/as quais eles compartilharam e socializaram suas
produções.

Dos 08 alunos matriculados, selecionamos quatro
trabalhos, que revelam a riqueza e diversidade poética dos
processos criativos. Os elementos estéticos foram o corpo,
os objetos cênicos, os movimentos corporais, compondo
junto com o aluno artista e criador, a obra de caráter
efêmero, que passou a ser apresentada ao público, via
plataformas digitais, por meio da Videoperformance.
É importante ressaltar e dar os devidos créditos aos
alunos, visto que foi sua primeira realização desta natureza,
ou seja, nenhum dos alunos tivera, até então, uma
experiência anterior. A motivação deu-se a partir de estudos
sobre a consciência da potencialidade corporal nas
contribuições do bailarino e coreógrafo Klauss Vianna, da
professora Maria Duschenes, umas das principais
responsáveis pela difusão do método Laban no Brasil, e os
estudos da obra de artistas, como Tania Bruguera, Marina
Abramovic e Wagner Schwartz.
O primeiro trabalho que ilustraremos, aqui, é de Rafael
Rodrigues, com nome artístico Aglo, aluno do bacharel em
Ciências Sociais. Intitulado de O Sangue, tem duração de
3’24’’, e está publicado com o link de acesso disponível na
URL <https://vimeo.com/556351564> com a seguinte
descrição:
O que está ao nosso alcance? Quanto de sufoco carregamos? Em
meio à pandemia de Covid-19, estamos há mais de um ano
envoltos em medo e angústia. O medo. A fome. O genocídio
perpetrado pelos órgãos estatais. 358.718 mortes (em 14 de Abril
de 2021, data da Videoperformance). Declar-ações horrendas e
criminosas por quem deveria sensibilizar-se e resolver a crise em
que nos encontramos. Que arma pode matar um vírus? Quem tem
culpa? Negligências. Abertura de cicatrizes nacionais. Tentáculos
capitalistas querendo se salvar a todo custo. Desigualdades
escancaradas. A covid realmente não “escolhe” quem será a
vítima?

Abertura de cicatrizes nacionais. Tentáculos capitalistas querendo
se salvar a todo custo. Desigualdades escancaradas. A covid
realmente não “escolhe” quem será a vítima? Estamos realmente
todos num mesmo barco? O que podemos aprender com tudo isso?
O que podemos fazer para que o “normal” que nos levou ao estado
atual das coisas não encontre ressonância no período “póspandêmico”? A quem interessa retornar ao “normal”? Quais
estruturas estão sendo preservadas? Quem está sofrendo as
consequências dessa tragédia fabricada? Com quanto de sangue se
faz uma nação? O quanto suportamos?
No processo de experimentação de Videoperformance em questão,
tentei refletir sobre qual a atmosfera pandêmica em que o Brasil
se encontra e o que isso significa. O Sangue representa o suspiro
da vida em sua plenitude. Representa a podridão de certas
estruturas, significados e representatividade. Representa a
liminaridade angustiosa entre o medo e a fome. Entre o vírus e
seus tentáculos. Entre a produção da morte, a necropolítica, e as
resistências abafadas, quase sufocadas. Enquanto houver sangue
pulsando, existirá o ímpeto denunciante e estratégias
inconformadas para que o mundo, como o conhecemos, - esse
mundo que sufoca, produz desigualdades e proclama o lucro
acima da vida das pessoas - caia em ruína e abra espaço para as
multidões aberrantes por vir. Espero ter conseguido provocar algo
positivo.

Na narração do vídeo, o aluno utiliza áudio e texto de sua
autoria, intercalados com recortes de áudio que revelam os
posicionamentos do presidente da República do Brasil em
várias situações de negação e minimização da pandemia. No
frame a seguir, vemos máscaras pigmentadas de vermelho,
que representam o sangue, por cima de uma representação
em cartonagem branca de uma metralhadora.

Frame da Videoperformance O Sangue, de Rafael
Rodrigues

Rafael finaliza sua Videoperformance em ângulo de close
frontal sobre si próprio, com o busto desnudo, em um
movimento sufocante com uma máscara preta no rosto, que
quase o leva ao estrangulamento pelas mãos. (vide frame
posterior). Neste momento, o áudio captura apenas a
paisagem sonora do ambiente de sua casa.

Frame da Videoperformance O Sangue, de Rafael Rodrigues

Junto ao arquivo digital, também foi solicitado um texto
descritivo e reflexivo do processo criativo, e ao pensar
sobre sua proposta com o binômio corpo-memória, ele diz:
É preciso respirar. Mas antes é preciso comer
e não estar morto. A história não perdoará as negligências. O
universo, seja lá o que for, cobra. A raiva tem força. Só é preciso
ter memória. A preservação da memória é o que pode nos salvar.

O segundo trabalho, do aluno Matheus Rosa, da
licenciatura em Artes Visuais, intitulado O Sufoco tem a
duração de 5’22’’. Está disponível na URL com o link <
https://vimeo.com/558713763> e a seguinte descrição:
Narra a tensão de um isolado na Pandemia em meio ao risco
iminente da morte que pousa no inconsciente e persegue até nos
sonhos e devaneios dos prazeres. A figura central aqui é o corpo
que flutua na paralisia de um sono profundo. No contorcer das
vaidades dos prazeres carnais, do tesão que beira o orgasmo até a
queda brusca num cenário de morte iminente. (...) O pesadelo
escapa do domínio onírico e acorda o corpo que se debate,
buscando ar no sufoco.

Ao som das músicas Troys Gymnopedies de Gary Numan
e Thom Yorke de Volk, como trilha sonora, o irmão de
Matheus protagoniza um sonho. A visualidade desse duplo,
se dá por meio do espelho, como vemos no frame a seguir.
Mergulhado em um sonho ou pesadelo, o personagem se
contorce na sua cama de solteiro, perturbado pelos seus
desejos, que o desperta brutalmente com falta de ar,
enquanto, concomitante, o seu duplo recorreu ao uso da
máquina de inalação.

Frame da Videoperformance O Sufoco, de Matheus Rosa

Frame da Videoperformance O Sufoco, de Matheus Rosa

Na descrição do seu processo criativo, o aluno nos diz
O trabalho foi pensado e gravado em uma tarde, os temas já eram
fatos e vivências, então, cruzavam ressalvas constantes no novo
estilo de vida da classe média emergente nacional. (...) os objetos
foram distribuídos numa mesa e pegos na medida que as ideias
surgiam. A cada passo da produção o roteiro se definia com mais
nitidez. As poses e expressões eram descritas a Pedro, que as
encarna com maestria. A pós-produção entra no resto da noite: fica
definido então o roteiro, desenvolvido no filme com uma sequência
de cortes brutos, de cenas que percorrem três ambientes, em um
mesmo tempo.

:

O terceiro trabalho, é da aluna Luana Ferreira, da
licenciatura em Artes Visuais. Com 2’21’’, foi publicado no
Instagram
disponível
na
URL<https://www.instagram.com/tv/CNsU3AGjcbJ/?
utm_source=ig_web_copy_link>.
No bailar da música Acalanto, de Lueji Luna, ela desenvolve
movimentos embalados pelo vai e vem de seu vestido branco
de cambraia, como visto no próximo frame.
:

Frame da Videoperformance Diário de Bordo, de Luana Ferreira

Em seu texto descritivo, diz-nos que:
A escolha do título Diário de bordo foi pelo fato de estar depositando
meus segredos e sentimentos, como num diário adolescente, e o
usei como forma de libertação dos meus pesares, palavras escritas
no poema ao qual dei o mesmo tema.
Durante este período pandêmico passei a me olhar de muitas
maneiras, nesta trajetória sofri diversas transformações físicas e
emocionais, principalmente emocionais. Em minha produção, quis
retratar esses momentos de forma lírica: a escolha da dança com a
poesia junto à música Acalanto, de Luedji Luna, foi a junção
também com algumas dessas transformações onde me vi muitas
vezes fugindo dos meus sentimentos de medo, solidão e tristeza.
Diante disso, minha principal inspiração passou a ser eu mesma,
passei a me ver de dentro para fora, de fora para dentro,
entendendo que não há solidão se eu tenho a minha própria
companhia. Como forma de escape, me apeguei à poesia para
ressignificar meus sentimentos e assim ir de encontro ao meu eu.

Luana finaliza sua Videoperformance declamando o
poema “Diário de bordo” de sua autoria em um processo de
pintura corporal com seu busto desnudo. (vide frame a
seguir)
Diário de bordo
Pensei, “Eu tento fugir da melancolia, mas não
consigo… Será que eu tento mesmo?
Às vezes eu olho pra fora e só consigo ver o que
existe dentro.
As luzes destacam meu eu.
Talvez eu nem tente olhar tanto assim lá fora. Ou
eu não tenha
aprendido o que é lá fora
e o que é aqui dentro, será que já estive lá?
Será que eu tô mesmo aqui?

Frame da Videoperformance Diário de
Bordo, de Luana Ferreira

O último trabalho é de Luciana Andrade, aluna do
bacharel em Artes Visuais. Tem o título de Ilunga, duração
de 4’26’’, foi publicado no seu perfil do YouTube e está
disponível na URL < https://www.youtube.com/watch?
v=NZIlzis6Nxo>. Na descrição, ela menciona que:

Ilunga é uma palavra do tshiluba, uma língua bantu falada na
República Democrática do Congo. Não há tradução direta, mas
significa uma pessoa que está disposta a perdoar qualquer abuso
ou maus-tratos pela primeira vez, tolerar uma segunda vez, mas
nunca uma terceira vez.

Ao descrever seu processo criativo, Luciana expõe
detalhes de sua inspiração, das referências artísticas para a
composição do cenário e da construção plástica dos
elementos cênicos, como a máscara de gás. (vide frames a
seguir)
(...) me baseei em uma amiga minha e um relacionamento em que
ela esteve e que chegou ao fim durante a pandemia. O namorado
dela era tóxico, abusivo e manipulador, minha amiga demorou um
pouco para perceber, mas, felizmente, ela conseguiu se soltar das
amarras desse relacionamento e ser livre. Hoje ela está melhor do
que nunca, então dirigi essa performance com a ajuda dela, que
performou, em comemoração à liberdade e felicidade que ela
conquistou. Como referência para a máscara de gás, usei uma
outra máscara confeccionada pela estilista Kim Taeyoung, também
conhecida como Bal'ko (
), para o videoclipe de Simon Says, do
grupo sul-coreano NCT. (...) Para inspiração de um dos cenários,
peguei como referência um cenário do videoclipe All Night, do
grupo
Astro. (...) A dança foi levemente baseada na coreografia dos
artistas Ten e Winwin, também do grupo NCT, para a música
Lovely, de Billie Eilish e Khalid, na versão "ring and portrait
remix".

발코

:
Frame da Videoperformance Ilunga, de
Luciana Andrade

Frame da Videoperformance Ilunga, de Luciana
Andrade

Observamos, de comum entre todos os trabalhos
apresentados, que foi unânime a inspiração em questões
que refletem situações do confinamento social no
enfrentamento da Pandemia de Covid-19, a exemplo do
enfrentamento político perante o posicionamento do atual
governo federal no desempenho dos protocolos de saúde; os
feminicídios dentro das relações conjugais; os conflitos das
relações interpessoais familiares; como também as
consequências das tensões psicológicas advindas do medo e
da insegurança, que afetaram a todos no coletivo. Portanto,
as produções muito mais nos aproximam do que nos
distanciam, visto que são retratos do coletivo da sociedade,
nos quais, em algum aspecto, nos reconhecemos no
cotidiano, mesmo que o conteúdo tenha características
autobiográficas.
Referências:
SANTOS, José Mário Peixoto. Breve Histórico da “Performance Art”
no Brasil e no Mundo. Revista Ohun, ano 4, n. 4, p.1-32, dez 2008.
Disponível
em:
<http://www.revistaohun.ufba.br/pdf/ze_mario.pdf>Acesso:
23
fev. 2021.
VIANNA, Klauss. A dança. São Paulo: Summus, 2005.
XAVIER, Uxa. Do corpo à dança: espaços de investigação e
invenção. 1,2,3 e já! A criança pinta, borda e dança. Joinville/SC:
Instituto Festival de Dança de Joinville e Jussara Xavier, 2018.
Disponível
em:
<http://www.ifdj.com.br/repositorio/seminarios/Livro-11-1-2-3-eja-a-crianca-pinta-borda-e-danca-pdf.pdf> Acesso em: 23 fev. 2021.
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Entrevista
Saberes e Fazeres Artísticos e Pedagógicos em
Artes: gestualidades docentes e discentes
convidada: Profa. Dra. Cristina da Rosa Fonseca da Silva
por Nélia Lúcia Fonseca

A revolução enquanto transformação de vida, de luta
contra-hegemônica e anticolonialista precisa ser gestada no
dia a dia da sala de aula. Esta sala de aula pode estar na
universidade ou na escola da Educação Básica,
problematizando e refletindo sobre nossa prática docente e
também sobre a formação. Ninguém vai nos salvar desse
mundo “mal”, “cruel” e “injusto” que não seja nós
mesmos(as), resistir a ganância do capital na Educação,
lutar por educação pública, gratuita e com qualidade é o
que está na ordem do dia.
Resistir a tempos de ódio e de sucateamento do serviço
público, chamar atenção pra muitas dessas questões é o que
vem fazendo a professora Maria Cristina da Rosa Fonseca
da Silva da Universidade Estadual de Santa Catarina que
nessa entrevista nos traz reflexões sobre qualificação
docente, o trabalho do(a) professor(a) e a necessária luta
coletiva das Associações de Arte/Educadores e da FAEB em
todo Brasil.
Nélia Lúcia Fonseca
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Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva é graduada em Educação
Artística pela Universidade do Estado de Santa Catarina (1988),
mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina
(1998) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade
Federal de Santa Catarina (2004) na linha de mídia e conhecimento.
Em 2010 realizou Estágio de Pós-doutorado na Universidad de
Sevilla/Espanha desenvolvendo pesquisa junto a Escola da
Organización Nacional de Ciegos Espanõles. Em 2011 desenvolveu
Estágio de Pós Doutoramento na Universidad Nacional Del Arte IUNA em Buenos Aires, Argentina. Desenvolveu pesquisa junto ao
setor educativo do MALBA – Museu de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires. É professora titular do Centro de Artes da
Universidade do Estado de Santa Catarina. Atua como professora do
Mestrado e doutorado em Artes Visuais da UDESC. Linha de
investigação Ensino de Arte. Tem experiência na área de Educação,
com ênfase em Educação Inclusiva, atuando principalmente nos
seguintes temas: formação de professores, ensino de artes,
educação inclusiva e a distância. É Coordenadora do Laboratório
Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE da UDESC.
coordenando 4 projetos de extensão: Assessoria para professores da
rede pública de ensino, Família no Museu, Ciclo de Eventos e
Publicações e Clube de Fotografia. Coordenou o Programa de Pósgraduação em Artes Visuais - UDESC de 2011 a 2014 e o Projeto
bilateral intitulado: Observatório da Formação de Professores no
âmbito do Ensino de Arte: estudos comparados entre Brasil e
Argentina - (OFPEA/BRARG). Coordenou em conjunto com a
professora doutora Regina Finck Chambeck o PIBID Interdisciplinar
da UDESC entre os anos de 2014 a 2017. É autora de diferentes
publicações voltadas ao público das licenciaturas em Artes Visuais.

1-O LIFE - Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores da UDESC - vem realizando eventos
significativos no campo da arte/educação, dentre esses, o
Ciclo de Debates “Formação e Arte nos processos políticos
contemporâneos” e mais recentemente, o encontro de
Residência Pedagógica em Arte. De que maneira acontece o
envolvimento do LIFE-UDESC para promover eventos sobre
à formação docente?
e Como você compreende a
importância desses eventos para a formação de
professoras/es de artes e processos de ensino/aprendizagem
em Arte?
O programa Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores – LIFE, é um programa de extensão permanente
criado no ano de 2012 a partir de uma política de fomento
da CAPES. No entanto, o recurso inicial atendeu somente as
demandas de equipamento e montagem do edital. Para
atender as demandas de custeio as ações foram vinculadas
ao edital de extensão da UDESC organizadas no plano de
trabalho. O programa situa-se no Centro de Artes - CEART,
da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e
conta com sete projetos de extensão vinculados à política de
extensão da UDESC. Deste modo o Programa LIFE, por mim
coordenado, funciona como um grande guarda-chuva que
envolve atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e é nessa
condição que promoveu o evento do grupo de pesquisa
“Formação e Arte nos Processos Políticos Contemporâneos”
e o evento do Residência Pedagógica do CEART. Deste
modo, o objeto do LIFE e a formação de professores de artes
buscando atender aos objetivos do Ensino de Artes, qual
seja: Democratizar o acesso a produção de conhecimentos
da humanidade, de forma problematizadora e sistemática,
considerando suas condições de produção, veiculação e
consumo e possibilitando situações que ampliem a
formação do estudante do ponto de vista do processo
criador, do sentido estético, do desenvolvimento simbólico
e da percepção de suas contradições na sociedade
capitalista.

2- Há tempo atrás, respondi e divulguei uma pesquisa sobre
“As condições de trabalho do professor de arte e o ensino
nas escolas”. Já existem dados preliminares dessa pesquisa
que possa compartilhar com a comunidade das
professoras/es de arte? o que essa pesquisa pode nos trazer,
de imediato, no sentido de fomentar qualidade de
ensino/aprendizagem, bem como na formação docente em
artes visuais?
Este estudo sobre as condições de trabalho do professor
de arte iniciou-se em 2018 como um estudo piloto em Santa
Catarina, nessa primeira coleta reunimos cinquenta
questionários e publicamos dois artigos compartilhando os
resultados:
FONSECA da SILVA, M. C. R.. O processo criador na
docência de artes visuais. In: 28 ENCONTRO NACIONAL DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES
PLÁSTICAS, Origens., 2019, Cidade de Goiás, Goiânia. Anais
do 28 ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, Origens..
Goiás: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 2290-2304.
GOSTINHO, J. N.; FONSECA da SILVA, M. C. R. ; ZANONI,
C. P. . Da contemporaneidade das artes visuais às
contradições da sala de aula: a fala docente. In: 28º
ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 2019, Goiás, GO.
Anais do XXVIII Encontro Nacional da Associação Nacional
de Pesquisadores em Artes Plásticas.. Goiânia, GO:
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
(ANPAP), 2019. p. 2895-2901.
Em 2020 na condição de coordenadora do projeto em
rede “Observatório da Formação de Professores no âmbito
do Ensino de Arte: estudos comparados Brasil e Argentina”,
que reúne 18 instituições universitárias e institutos federais
de educação, propus ao grupo analisar o estudo piloto e
criar melhorá-lo para uma aplicação nacional.

Até o presente momento coletamos cerca de 700
questionários, mas nosso desejo é chegar a mil
questionários preenchidos por professores da educação
básica. O questionário está disponível nas nossas redes
sociais, instagram: observatório.formacao e no facebook:
“Observatório da Formação de Professores de Artes na
América Latina”. O questionário reúne mais de 35 questões
cujo objetivo é identificar as condições de trabalho do
professor do ponto de vista estrutural, pedagógico e
estético. Assim que chegarmos ao número adequado de
questionários e concluirmos os resultados, vamos
disponibilizar ao público os resultados.
3- Compreendo que há na UDESC um debate
compromissado com a formação docente e uma
preocupação de toda equipe de professores. Como é
viabilizado esse processo de atuação do grupo? Percebo sua
liderança que encaminha, articula e direciona muitas ações.
Comente a esse respeito.
Os professores de artes visuais pertencem ao
Departamento de Artes Visuais do CEART e do Programa de
Pós Graduação em Artes Visuais – PPGAV, ambos da
UDESC. No programa temos organizados nossos grupos de
pesquisa, com políticas, fundamentos e liberdade de
organização e eventualmente realizamos atividades
vinculadas ao PPGAV em conjunto, mas de modo geral
nossa atuação é no grupo de pesquisa, nos programas de
extensão, com orientandos e parceiros de outras
universidades, ou mesmo de outros departamentos da
UDESC e é nesse contexto que realizamos as atividades
mencionadas nessa entrevista. A minha liderança se dá pela
coordenação de projetos e ações vinculadas a minha
atuação docente, mas também por minha atuação política
na Associação de Arte-Educadores do Estado de Santa
Catarina, a AAESC.

4- Como você vê hoje a graduação e a pós-graduação em
Artes em contexto nacional e no seu estado em particular?
Para chegar nesse ponto que você ressalta, preciso fazer
um preâmbulo.
Na atualidade há uma lógica da ampliação da fragmentação
da formação docente a partir das políticas públicas
neoliberais implementadas na América Latina a partir de
1990, mas que ganham uma supervalorização no governo
conservador de Bolsonaro. Então as problemáticas das
nossas licenciaturas, são as mesmas das demais, com
alguma diferença que a UDESC é uma universidade estadual
que goza de alguma autonomia.
Também é preciso considerar o avanço e disseminação
das pedagogias pós-modernas (de perfil liberal) na
formação docente e, por consequência, nas escolas,
articulados com o processo de precarização e reconversão
docente, aceleram a distorção do papel do professor na
escola e a deturpação do objeto da educação nesse espaço.
Adotando uma perspectiva sócio-histórica, portanto
dialética, de percepção da realidade, defendo a concepção
de que a resolução dos problemas postos passa por uma
atuação coletiva e sistemática na defesa do direito à
educação pública e à formação emancipadora. Nessa
direção, o trabalho sistemática de estudo e pesquisa deve
estar associado a uma visão de mundo e de uma atuação
articulada e política para a transformação das condições de
opressão das camadas populares que envolvem não só a
classe trabalhadora, mas a luta dos excluídos, povos
indígenas e comunidades periféricas, que envolvem
majoritariamente a população negra, as mulheres e as
diferentes opções e posicionamentos acerca da identidade
de gênero, além da preservação da vida e do ambiente que
nos cercam.

Destaco como contribuição para a resistência a uma
perspectiva de atuação pragmática nas licenciaturas, que a
ação crítica, sistemática e atenta acerca do estudo das
políticas educacionais pode contribuir para a análise de
seus objetivos e construção de práticas pedagógicas
emancipadoras que valorizem o caráter intelectual do
professor e seu protagonismo na práxis pedagógica. Da
mesma forma a atuação política nas associações (FAEB,
AAESC e um conjunto de outras).
Outro aspecto a ressaltar é a atenção que os cursos de
licenciatura precisam ter para os impactos da BNCformação nas próprias licenciaturas, pois é importante que
se mantenha viva a relação dialética entre formação
científica, educacional e de conteúdos específicos na
formação dos licenciados. Não podemos construir um
desequilíbrio entre essas formações, e não há como ensinar
sem que o professor tenha domínio crítico sobre os
conteúdos. A legislação atual busca esvaziar essa dimensão
e precisamos estar atentos a essa perspectiva praticista.
Ainda, precisamos afirmar que a desconteudização da
formação de professores é uma das estratégias para
baratear a contratação, pois, quanto mais qualificado o
profissional, mais valorizados serão nos planos de carreira.
Finalmente, considero que os estudos acerca das políticas
educacionais e seus impactos na formação e na PósGraduação, precisam ser sistematicamente alvos de análise
a fim de organizar a atuação política do professor de arte.
Já a pós-graduação vivencia todos os problemas das
licenciaturas, os cortes, a fragmentação....
5- Na sua opinião como vem ocorrendo a atuação da AAESC
nos enfrentamentos acerca de concursos públicos para o
magistério em Artes, no que diz respeito: vagas não
especificadas, provas e vagas polivalentes, dentre outros.
Como a Associação age frente aos equívocos apresentados
nos editais?

Atuo na AAESC desde a sua reconstrução na década de
1990, ora na própria diretoria e ora como associada mesmo,
como no atual momento, a AAESC também é parceira do
LIFE. Também sou editora da Editora AAESC, um selo para
apoiar publicações voltadas a docência em artes. Mas esses
problemas são mais atuais, não existiam nessa força no
passado. A AAESC tem como presidente da atualidade a
profa. Cristiane Ugolini, companheira atuante a muito anos
na AAESC e no Conselho Municipal da Cultura. Ela tem
gerido isso, com a proposição de documentos, cartas, apoio
aos associados, reuniões entre outras ações coletivas, temos
uma diretoria bem coesa. É preciso ressaltar que faltam
muitos concursos, na rede estadual por exemplo somente
26% dos professores tem formação específica, os pedagogos
é que acabam ministrando 40% das vagas nas disciplinas.
6- Com base no seu ativismo pelo ensino de artes no Brasil,
que orientações você sugere para outros estados,
objetivando criar e implementar associações atuantes com a
participação efetiva dos professores das modalidades
artísticas, inclusive dos docentes das IES que formam
professores de arte?
Durante alguns anos ouvimos das diretorias da FAEB que
o movimento associativo tinha acabado, que as pessoas não
tinham interesse pela luta nas associações estaduais. Penso
que a associação direta a FAEB é um equívoco, explico o por
quê! A FAEB é uma federação, isto é, um ente federado que
representa um conjunto de associações, se ela prescindir
destas, ela deixa de ser uma Federação e passa ela a ser uma
Associação. Pois, o associativismo direto do associado é
feito na associação, não na federação. Foi para combater
essa política que na diretoria 2008-2010 criamos o Encontro
Regional da Federação de Arte-educadores do Brasil –
ENREFAEB, para fortalecer as associações estaduais.
Felizmente as últimas diretorias mudaram essa política de
desamparo as associações estaduais e vem trabalhando para
fortalece-las e vimos o sucesso dos encontros regionais
realizados em 2020.

Nossa experiência foi criar um evento anual, é neste
encontro que organizamos as atividades mais massivas e de
dois em dois anos elegemos a diretoria. Os núcleos
regionais também ajudam a fortalecer. Também os grupos
de estudo vinculados as IES também ajudam a criar público
para a AAESC. Mas de fato a política mais efetiva de
nucleação são os ENREFAEBs, pois aproxima as pessoas do
debate, vai formando quadros para atuar nas associações,
mas não tem receita, precisa de formação política também.
Conversas com estudantes de graduação também. Os
professores das IES se afastaram das Associações por conta
da Pós-Graduação, novas demandas e um produtivismo
exacerbado, mas na atualidade os programas PIBID e
Residência pedagógica têm aproximado mais os professores
do Ensino Superior da Educação Básica e por consequência
o debate das associações surge de forma mais intensa.
7- Como você compreende as relações entre as associações
estaduais e a FAEB e como, juntas, podem criar estratégias
para as lutas necessárias em nossa contemporaneidade?
Penso que já respondi um pouco na questão anterior,
mas posso acrescentar que a FAEB poderia fomentar mais
reuniões com os estados, comissões provisórias, grupos de
trabalho. Penso que é preciso dar continuidade as reuniões
do conselho de representantes que também fortalece.
Enfim, é um movimento político, coletivo e a FAEB precisa
dirigir suas Associações, mas para isso precisa fortalecer as
existentes e fomentar as que têm mais dificuldades. Mas
também sei que isso exige uma dedicação que nem todos
tem disponibilidade, é um trabalho hercúleo.

Corpo-alegria:
balbúrdia e dispositivos
indisciplinares das
artesanias pedagógicas.
por Maria Alice Monteiro Motta
Profa. Msa. EEFD/UFRJ
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Corpo-alegria: balbúrdia e dispositivos
indisciplinares das artesanias pedagógicas.
por Maria Alice Monteiro Motta
Profa. Msa. EEFD/UFRJ

Aos cursos universitários da área de Humanas – com
ênfase para as Artes –, com mais frequência que aos
demais, é imputada certa predominância discursiva de
liderança da alcunha “balbúrdia”. Frequentemente
acusados por um senso infeliz e inegavelmente cada vez
mais comum, como condutores da baderna; nós, os
docentes-pesquisadores-artistas, os perigosos agentes
ideológicos que estão sempre prontos para destruir as
jovens e inocentes mentes dos estudantes, somos
apontados como os grandes responsáveis por toda uma
sorte de perversões no ambiente universitário.
A partir da compreensão do corpo como produtor de
alegrias e da festividade como sintomas encarnados e
atualizados de nossa ancestralidade, pretendo traçar aqui
alguns movimentos vagabundos(1). Fluir na dimensão
somática me é afetuoso e existencial. Sou artista, mãe,
docente, acadêmica-vagabunda dançante. Estou/sou
docente das graduações em Dança da UFRJ e, ao ser
convidada para compor uma reflexão(2) acerca dos saberes
e fazeres artísticos e pedagógicos, atravessados pela
temática da balburdia universitária, o ensaio, mais que
cabível ao formato, vem ao encontro de mEu
corpo/memória, em meio a pandemia/pandemônio das
escolas abertas e dos teatros fechados, como velho
companheiro de artesania da cena. Para além da
lembrança, no decorrer dessa dança das palavras vou
percebendo que, mesmo travestido de formato literário, o
ensaio vai se compondo como conteúdo explorado nas
errâncias explicativas de algumas questões de nossas
performances “balburdianas”.

Cabe aqui um aparte, aludindo a natureza prazerosa de um
ensaio geral. Nele, seja de cena, festa de debutante ou carnaval,
alguns dispositivos se encruzilham: a ansiedade consciente e
sorvida de cada minuto que vai antecedo a “hora H do dia D”, o
caráter pedagógico, das cenas revisitadas sem o transe
insurgente do acontecer poético de uma estreia, as trucagens
para resolver pendências de últimas horas e os risos
maquinadores de alegrias e encontros que sediam os corpos
tensos(3), em-tensão e prontidão para um acontecer desejado.
Eis que o ensaio nos convida a acessar sabores artísticos e
prazeres pedagógicos do fazer na educação: o corpo, a alegria, a
memória entranhada dos ritos e as festividades como práticas
de reXistência. Nossa existência é e passa pela concretude fugaz
e autotransformadora do corpo. Ora, mas onde isso se comunica
com a questão da balbúrdia universitária? Dancemos juntes.
Autores de diversas áreas disciplinares(4) nos falam há
tempos sobre algo que, em nossa humanidade, é cercada,
constantemente, por uma aura de dúvida, inquéritos e
tentativas de disciplinarização. “O que pode o corpo?”
(DELEUZE, 1996) pergunta um, “o corpo é uma festa!” afirma
outro (GALEANO, 1993). Quando Galeano nos alerta sobre a
propriedade natural dos corpos como festa(5) ou quando Piaget
(apud GAIARSA) assinala a concretude das mãos no processo
educativo(6) ambos apontam para concretude perpétua e
invisivelmente óbvia da complexidade do movimento dos
corpos(7). Em todos os modos e formas de artesanias de
educação, sejam formais ou não, o corpo é imprescindível.
Mesmo em graduações onde o movimento visível não se faz
presente e as configurações das práticas de ensino-educação
ainda seguem (e nos cegam para) a lógica de diminuição das
mobilidades somáticas (e, talvez por isso, tais cursos sejam
menos atacados como espaços de balbúrdia), ainda

assim, há os encontros, os reconhecimentos, as formações de
comunidades (muitas vezes mais fora que dentro das salas de
aula, há que se proferir). O corpo é espaço de construção de si e
dos conhecimentos. Opera como salvaguarda da liberdade e das
contaminações e, simultaneamente, como o local das
fugacidades não apreendidas por tristezas perenes. Um
dispositivo de vida que congrega equilíbrios e desequilíbrios
constantes entre espaço, tempo, linguagens não homogêneas e
paradoxos de não-excludência de afetos contraditórios.
O termo balbúrdia nos traz como sinônimos a baderna, o
escândalo, a arruaça. Espaço de balbúrdia evoca lugar de
desordem, vozerios, tumultos, caos e confusão. Maria
Baderna(8) bailarina italiana que passa a residir no Brasil em
meados do século XIX, foi quem nos deu a gênese do termo, que
nasce no país, para qualificar seus fãs. Nas apresentações dessa
artista, muito atravessada pela cultura regional com a qual se
encontra em terras brasileiras, a plateia, composta por uma
camada menos abastada e elegante daquela sociedade, já não
mais se comporta com a frieza das elites burguesas e se
manifesta ativamente com seus corpos em batidas de pés, mãos
e gritos nas apresentações. A própria conduta da bailarina foi,
em muitos momentos, de união com a classe artística contra os
poderes conservadores do sistema de exploração vigente em seu
tempo (escravagista). “Baderneiros” foi como passaram a
chamar o público que se exaltava corporalmente em favor dessa
artista. As mídias da época deixaram de lhe atribuir sinônimos
de elegância e, em seu lugar, a alcunha baderneira assume o
tom pejorativo que conhecemos hoje. No entanto, não deixa de
ser um tributo à altura, se corpensarmos que baderneiros são
uma força de resistência e afronta corporal à hipocrisia
conservadora e elitista da época.

Já o termo algazarra(9), mais comum às graduações em artes,
remonta aos gritos de guerra dos exércitos mouros nos inícios
de suas batalhas com o objetivo de motivação comunitária e
afronta aos oponentes. O mais incrível é pensar em como,
atualmente, algazarra é termo de infância de corpo liberto, de
hora do re-creio para motivar a crença na mobilidade natural e
inconsciente do corpo-criança em afronta ao sistema adulto que
o imobiliza por horas consecutivas. A hora do recreio é mote de
levante das infâncias em dinâmicas variadas e que reportam ao
presente as entranhas ancestrais dos termos corpo-festa-alegria.
Algazarra é entrar em uma mata fechada e ser tomado por
cores, sons, formatos e sensações numa multiplicidade de flora
e fauna como continuidades ensandecidas e jamais pacificadas e
retas. A harmonia vem do caótico, das convivências pluriversas
não homogeneizadas. Mesmo em nossas matrizes culturais,
advindas de um encruzilhamento que, por si, não se atém a
simples denominações pacificadas (brancos, negros, indígenas
ou ainda colonizador, escravizados e originários); a algazarra, a
balbúrdia e a confusão se fazem presentes.
Compreendo aqui, como fio dessa dança, que a alegria incorporada dessa ancestralidade é uma das motivações pelas
quais somos tão incessantemente desobedientes a um contexto
de morte. A alegria “nos torna inteligentes” e nas culturas
tradicionais, sem as relações da dicotomia simbólica entre “um
eu” e “um outro”, a alegria no corpo se produz como
comunidade. A alegria ancestral é somática e fugaz, carregada
de ancestres e simultaneamente aberta ao futuro trágico e, por
consequência, não pode ser capturada. A névoa fascista não
consegue laçar a alegria e o prazer de fazer arte e produzir
conhecimento na universidade. Não alcança, nem compreende,
a possibilidade de extrair vida de contextos de morte, algo
ensinado há tempos por nossos ancestres.

O corpo é indisciplinável, mas comporta, em fluxo, todos os
mundos das coisas e, por isso, é alvo de ataques e vigilâncias.
Nossos fazeres se potenciam a partir de encontros onde o
corpo produz alegrias fugidias, ainda que em isolamentos
físicos (jamais sociais), e essa artesania da educação nos coloca
em um processo de formação e transformação incessantes.
Ainda estamos longe de uma perspectiva corpo-coletivista e em
harmonia com a terra e as comunidades, de entendermos a
inutilidade fecunda de nossas práticas a partir da lógica poética
de Manoel de Barros e das denúncias amorosas de Ailton
Krenak. Mas o simples fato de nossa algazarra causar incômodo
e gerar violências (simbólicas ou não), sussurra indícios,
indicativos de que devemos continuar baderneiros rigorosos;
remontando ao re-Creio dos nossos pátios-infâncias e
acreditando na balbúrdia como princípio de levante, como
pássaros numa alvorada barulhenta. Baderneiros da educação
emancipadora e criadora de mundos, jamais aniquiladora das
pluriversidades. Um dia “...nós passarinho”.
NOTAS
[1] Palavra que vem do Latim VAGABUNDUS, “pessoa que anda sem destino”, de VAGARE, “errar, andar ao léu”, mais o sufixo BUNDUS, “propenso a, cheio de”. Coaduno com SIMAS quando diz que “(....)O vagabundo é um ser em disponibilidade, vagando
nos paradoxos da adequação transgressora e do equilíbrio gingado, duas práticas daquilo que chamo, a partir de pontos de Seu
Zé Pelintra, de "pelintrações": modos táticos de praticar sabiamente a vida como drible. As histórias que conto ou faço, por
exemplo, são elegias aos corpos vagabundos, aqueles disponíveis para a sanidade do ser que pratica, onde só se conceberia a
morte, a nobre arte de garrinchar o mundo. É isso. Vagabundo, no meu dicionário, é elogio grande” SIMAS, Luiz Antonio. Rio de
Janeiro, 12 maio 2021. Tweeter: @simasluiz.
Disponível em https://twitter.com/simas_luiz/status/1392416319279140864?s=08
2Que tenho chamado de CorPensamento ou corpensamentação, pois perverte a lógica puramente intelectual e dicotômica de
separar minha mente de meu corpo, das sensações e desejos, das cores e dores, do momento e, simultaneamente, das memórias
e da minha ancestralidade, de tudo que me constitui e atravessa os meus pensares: são corpensares.
3A palavra dança em alemão se traduz Tanz que possui a mesma raiz das palavras tesão, tensão, intenção, na língua portuguesa.
Todas nos falam sobre a necessidade das forças musculares da ação; da tonicidade concreta do corpo em movimento.
4Foucault, Spinosa, Deleuze, Reich, Gaiarsa, Galeano, Serres e outros.
5“La Iglesia dice: El cuerpo es una culpa. La ciencia dice. El cuerpo es una máquina. La publicidad dice: El cuerpo es un negocio.
El cuerpo dice: Yo soy una fiesta”
Fonte: https://citacoes.in/citacoes/109102-eduardo-galeano-o-corpo-nao-e-uma-maquina-como-nos-diz-a-ciencia/
6GAIARSA, J. A. (1998). O que é o Corpo? São Paulo: Brasiliense.
Piaget (1896 - 1980), citado por (GAIARSA, 1998): "Nada existe verdadeiramente na inteligência que não tenha passado pelas
mãos! Se eu nunca juntei nada — com as mãos! — jamais saberei o que significa juntar. Se eu nunca desmontei nada - com as
mãos! — eu não sei o que significa desmontar. Se eu nunca pus nada em cima de nada, eu não sei o que significa 'por em cima'.
Quem não tem experiência da manipulação de objetos, não pode ter uma noção atuante do que seja manipulação de idéias ou de
conceitos”.
7 “Mover-se é tão fácil que se torna difícil mostrar para as pessoas quão complicado é o movimento”. (GAIARSA, 1998).
8 CORVISIERI, S. (2001). Maria Baderna: a bailarina de dois mundos. Rio de Janeiro: Record.
Veja ainda: https://www.hypeness.com.br/2018/08/a-bailarina-baderna-e-a-historia-de-resistencia-por-tras-dessa-palavra/
9 Vide: https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/a-algazarra-e-o-alarido-nasceram-no-campo-de-batalha/

A tua escola acelera ou adia o fim do
mundo?
por Iracy Rúbia Vaz da Costa
Doutora em Estudos Artísticos pela Universidade de Coimbra
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A tua escola acelera ou adia o fim do mundo?
por Iracy Rúbia Vaz da Costa
Doutora em Estudos Artísticos pela Universidade de Coimbra

Faz algum tempo que tenho refletido sobre esse
espaço da escola. Ele deveria ser um local de
acolhimento e cura. Acolhimento para que possamos nos
sentir parte integrante de um todo, pertencentes à uma
grande comunidade de seres vivos. Nada está isolado,
tampouco um ser humano. E cura das ignorâncias que
limitam nossa experiência no mundo, cura dos
preconceitos que ceifam a capacidade de coexistência
respeitosa com a diversidade. A escola deveria ser um
lugar onde percebemos que não estamos sós, mas
completamente interconectados a todo o organismo vivo
da Terra. A escola deveria ser um lugar onde nossas
feridas causadas por um mundo racista, sexista,
classicista e homofóbico pudessem ser curadas com
acolhimento e afeto.
Ao longo de doze anos de docência na educação
básica, atuando como professora de Teatro e Filosofia,
estive em instituições privadas e públicas de ensino e me
deparei com um cenário, em muitos momentos,
desolador. No âmbito privado, em muitas escolas, pude
observar a educação como uma mera mercadoria e o
educando como um cliente qualquer. Nas escolas
públicas em que estive, constatei de perto o
sucateamento da educação pública e condições áridas de
trabalho. Em ambos os contextos, observei um processo
contínuo de adoecimento físico e emocional de docentes
e discentes. Então, observei nesses casos que a escola,
esse espaço potencial de cura e acolhimento,
transformou-se em um lugar de adoecimento e
isolamento.

Não quero posicionar-me aqui como uma mensageira
do apocalipse, uma Cassandra trazendo más presságios,
mas sim, como uma educadora preocupada com os
rumos da educação e com as escolhas predatórias da
humanidade para com o planeta e tudo o que é vivo. O
pensador Ailton Krenak, umas das vozes críticas e
contundentes sobre o modo de vida ocidental, nos
interpela:
Acho gravíssimo as escolas continuarem ensinando a
reproduzir esse sistema desigual e injusto. O que chamam de
educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de
pensamento, é tomar um ser humano que acabou de chegar
aqui, chapá-lo de ideias e soltá-lo para destruir o mundo. Para
mim isso não é educação, mas uma fábrica de loucura que as
pessoas insistem em manter. (KRENAK,p. 54).

O texto de Krenak destacado acima me causa profundo
incomodo. Como podemos falar assim da escola? Justo a
escola que é esse lugar de emancipação das classes
subalternas por meio da educação. A escola, esse espaço
que eu e tantos outros educadores escolhemos para
movimentar uma possível transformação no mundo.
Mas, voltar-se para as origens da instituição escola, no
território brasileiro, pode nos apontar um caminho de
compreensão mais adequado para a fala de Krenak
mencionada acima. Como surgiu a escola? A escola foi
um espaço instaurado no processo de colonização, com a
força tarefa de missionários jesuíticos e a autorização da
corte portuguesa. Antes da colonização, o processo de
ensino e aprendizado dos povos originários das
Américas, da grande heterogeneidade das etnias
ameríndias, se desenvolvia de outros modos.
A instituição escola, responsável por oferecer o
ensino formal, surge com a colonização. Não por acaso
Ailton Krenak faz uma contundente crítica a esse espaço
de ensino, pois, mesmo que a escola tenha passado por
vários

processos de reformulação, mas ainda assim, como uma
instituição erguida no contexto da colonização, traz arraigada
a si, em maior ou menor grau, o ímpeto utilitário de colonizar
imaginários com conteúdos estabelecidos nos cernes das
disciplinas acadêmicas e formatar seres humanos para
modelo de vida ocidental.
Pensadores e pensadoras indígenas têm me auxiliado a
dissipar os véus de ilusão que o imaginário colonizado,
reiterado pela escola e universidade, instaurou em meu
coração e mente. Olhar o mundo a partir das óticas desses
habitantes das florestas me faz refletir sobre o que nós, filhos
e filhas do modelo ocidental de vida, do modo de produção
capitalista concebemos enquanto escola. O que consideramos
como urgente e essencial de ser tratado em nossos
conteúdos, enquanto predamos diariamente o planeta Terra
em um ritmo tão acelerado que muito em breve a vida
humana não será mais possível nessa casa. Parafraseando o
título do livro de Ailton Krenak, me pergunto: minhas
práticas enquanto docente estão acelerando ou adiando o fim
do mundo? Esse fim do mundo mais do que previsto de
ocorrer, caso a humanidade continue se relacionando com a
natureza (e tudo é natureza, inclusive nós mesmos) como um
recurso a ser explorado até a morte, até o fim.
Nós, operantes desse modo de vida do consumo e do
descarte temos estruturado nossas práticas docentes em
quais valores? Qual a força motriz que nos move para a para o
exercício escolar diário? Como pensar uma educação que ao
invés de se preocupar sobremaneira em formar mão de obra
qualificada para o mercado de trabalho, se preocupe em
formar pessoas felizes, sensíveis e respeitosas para com tudo
o que é vivo? Nossa educação, ainda que muitos de nós,
educadoras e educadores, possamos pensá-la e praticá-la de
outros modos dissonantes da hegemonia, mas ainda temos
uma educação que participa ativamente da engrenagem do
Capitalismo.

Uma educação que forma profissionais para agirem no
mercado de trabalho, ganhar dinheiro, consumir e descartar.
Lembro de ouvir muitas vezes meus professores dizerem
coisas como: “estude, seja alguém na vida, se torne um
profissional bem-sucedido, ganhe dinheiro e mostre que você
venceu”. Que educação é essa que se preocupa em primeira
instância em formar recursos humanos para uma empresa
qualquer, e vamos lembrar que no mundo do capital tudo o
que é denominado como recurso é suscetível de exploração.
Compreendemos que a escola enquanto esse espaço de
formatação dos seres para o modo de vida ocidental, que
neste contexto histórico, é o modelo capitalista, é um projeto
colonial de educação. Portanto, precisamos descolonizar essa
educação utilitarista, mas quando falamos da necessidade de
descolonizar a escola, devemos compreender essa
empreitada como algo muito maior do que trazer apenas
referências que transcendam o mundo eurocentrado. Pois,
trabalhar em nossos conteúdos bibliografias e obras artísticas
de autores afro-brasileiros, africanos, asiáticos e ameríndios
não garante que nossos currículos e nossas escolas estejam
em processo de descolonização de suas práticas. Uma
educação pautada apenas no acúmulo de conhecimento e
referências não é uma atitude decolonial, é apenas uma
reprodução do modo de ensinar e aprender colonial, onde se
mede a importância de alguém pelo número de conteúdo que
ela conseguiu assimilar e pela alta quantidade de referencial
que possa citar. Não basta apenas ler, ouvir e citar autores
não ocidentais, mas verdadeiramente aprender com essas
cosmovisões e mudar nossa relação com o mundo.
É muito provável que a maioria das pessoas que estejam
lendo esse texto pensem a escola como uma potência
criadora de muitos outros mundos possíveis, e eu me coloco
ao seu lado na elucubração das infinitas possibilidades de
transformação pela via da educação.

Continuo certa sobre isso, esse texto não é para
desmotivar ninguém, tampouco deslegitimar a prática
docente decolonial e desobediente para com o capitalismo,
o racismo e patriarcado. Nossas aulas, projetos, diálogos,
textos causam impactos no mundo. Provocam mudanças no
espaço escolar, na formação dos nossos queridos
educandos. Mas o que gostaria de trazer aqui como reflexão
é até qual ponto não somo completamente sugados por esse
projeto colonial de escola? Em qual dimensão somos
engolidos por essa engrenagem capitalista e acabamos
trabalhando a favor dela?
No início, quando falei sobre a escola ter se tornado esse
espaço de adoecimento para discentes e docentes foi para já
começar pontuando que, apesar de nossos profundos
esforços divergentes da hegemonia, somos engolidos pelo
capitalismo e querendo ou não, no modo como as
instituições de ensino formal, seja na educação ou no
ensino superior se estruturam, a visão utilitária da educação
em formar mão de obra para o mercado, prevalece. Quero
novamente voltar ao pensador Ailton Krenak para nos
trazer doses lucidez:
O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam
despertar, porque, se durante um tempo éramos nós, os povos
indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção
dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da
iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. (KRENAK,
2019. p.09)

Estamos prestes à um colapso geral, se continuarmos
predando o planeta com nossos hábitos de alimentação e
consumo, em breve não haverá mais possibilidade de vida
humana na Terra. Como nos alerta Krenak e tantas outras
lideranças indígenas e quilombolas, estamos em marcha
rápida e contínua para o fim do mundo.

E como nossas práticas docentes e o espaço escolar tem se
estruturado para intervir nesse curso caótico? Estamos mais
preocupados em enxertar conteúdo na cabeça de nossos
educandos e avaliá-los com rigor ou em buscar ações
concretas para adiar o fim do mundo? Nosso objetivo
principal é formar médicos, professores, advogados, artistas
bem-sucedidos ou adiar o fim do mundo?
Priorizar e aplicar práticas docentes que possam tornar o
espaço escolar mais receptivo e acolhedor para com a
diversidade de seres e vivências é uma atitude para adiar o
fim do mundo. Propor uma educação ambiental efetiva para
as nossas escolas é um meio de adiar o fim do mundo. Parar e
olhar com atenção e afeto cada educando, ao invés de tomálos como uma massa homogênea de crianças e adolescentes é
um meio de adiar o fim do mundo. Eu tenho tecido ao longo
dos últimos anos aulas de Teatro em consonância com
saberes do Yoga para buscar disseminar uma cultura da paz
na minha escola, meu objetivo, adiar o fim do mundo. Em um
contexto em que a depressão e crise de ansiedade na
adolescência cresce, a tal ponto que, esse mês recebemos a
triste notícia do suicídio de uma educanda de nossa escola,
me leva a propor nas aulas de Teatro um trabalho com
meditações guiadas e alongamentos yóguicos para diminuir o
estresse e aumentar o bem-estar e autoconfiança. Meu
objetivo? Adiar o fim do mundo! Há muitas formas de
trabalhar uma micropolítica em nossas vidas e em nossas
práticas docentes para adiar o fim o mundo. Te convido a
pensar qual é a sua?
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