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Editorial
por Juliano Casimiro

A sua existência imbrica-se em cada uma de nós.
Não que todas as pessoas arte/educadoras o percebam.
Agora, convenhamos, esta não é uma questão de escolha!
Mas sim, de histórias, de lutas, de conquistas, de ter tornado
possível nossa atual
Arte/
Educação
O boletim da FAEB de julho é uma singela forma de
agradecimento à Ana Mae Barbosa, que congrega pessoas,
artistas e educadoras em prol de um bem coletivo: a
formação humana. Ainda que brasileiríssima, e disso temos
muito orgulho, as memórias e afetos que traçam este e
bailam neste boletim, colorem o alcance de sua presença, de
suas lutas e de suas conquistas, em sonoras palavras de,
usemos a palavra, AMOR. Certamente esta é a palavra que
me sinto autorizado a usar pelas pessoas que sobre Ana Mae
escreveram neste boletim: Roberta Puccetti, Maria Luisa
Durán, Larry Kantner, Rejane Coutinho, Rita Bredariolli,
Marie-Françoise Chavanne, Afonso Medeiros, Léa Elliot,
Carlos Escaño, Vitória Amaral, Maria Heloisa Ferraz, Ethel
Barthes, Maria Helena Rossi, Lúcia Pimentel, Gabriela
Augustowsky, Zaira Milne, José Roberto Pereira Peres.

As memórias que somos com Ana Mae e que temos dela
estão imbricadas por tantas outras histórias vividas e/ou
lidas e/ou ouvidas por nós sobre arte/educadoras e
arte/educadores. Dentre elas/es Ana Del Tabor, que nos
permitiu passear pelas suas próprias memórias, ao conceder
entrevista para Nélia Lúcia Fonseca; e de Arão Paranaguá
carinhosamente homenageado por Leda Guimarães e José
Mauro Ribeiro.
Com todo o empenho afetivo e respeito pelo nosso
passado, pelas nossas memórias e pelas nossas histórias, a
vida e a arte/educação nos exigem ampliar, rever, renovar,
revigorar a nós, ao nosso coletivo e ao nosso campo de
saber. Nesse movimento, Tom (Wellington Menegaz) nos
apresenta sua mais recente leitura: “Pedagogia das Artes
Cênicas: (re)existências plurais”.
Que o amor, que emerge das palavras e imagens desse
boletim, nos inspirem a continuar individual e
coletivamente para que consigamos construir as histórias
que gostaríamos de contar.
Boa leitura!

Árvore Mae...
por Roberta Puccetti

Universidade Estadual de Londrina-UEL,
2019. Fonte: acervo Roberta Puccetti
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Inicio esta homenagem trazendo um diálogo entre uma
imagem/fotografia, um significado e, por que não, uma
metáfora.
Árvore Mãe um termo que tem vários significados
dependendo da cultura. Pode ser o símbolo do feminino que
alimenta e protege a vida. A Árvore representa também a grande
mãe. A Árvore cresce e se renova... tem raízes.. e espalha seus
galhos. A árvore como uma concentração de vida. O símbolo
mais conhecido da Árvore é o da vida.
A árvore da vida traz um significado que atravessa gerações e
culturas, sejam elas orientais, ocidentais, gregas , romanas e
outras, que é a representação da vitalidade, força e capacidade
de vencer os desafios.
Então, Ana Mae, você é a nossa Árvore Mãe!
Falo de uma mulher guerreira que luta por aquilo que
acredita, sabendo aceitar as divergências... , sabendo fazer
política.
Falo nessa mulher e para essa mulher, professora,
pesquisadora, escritora, arte/educadora, parceira de militância
e amiga. Um exemplo de competência, eficiência, persistência,
força e de uma capacidade única e singular de estar conosco,
lutar e radiar.
Paulo Freire diz que “Não é no silêncio que os homens se
fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” e você fez
a história baseada nisso.
Fez e faz a história na Arte/Educação dentro e fora do Brasil.
É uma referência! É nossa mestra!

Aprendi com você muitas coisa, como por exemplo, que vale
a pena lutar, como é importante acreditar e quando acreditamos
podemos sonhar... Aquilo que acreditamos tem verdade e
contamina. Aprendi a ser resistência.
Lembro aqui uma fala sua “Temos que pensar que a arte, e
nós da arte, somos a resistência. Nem governo de direita, nem
de esquerda, privilegiam a arte ou sequer dão condições para
seu desenvolvimento. A arte é inimiga do poder”. (Ana Mae
Barbosa)
Compartilhamos muito... Compartilhamos momentos, lutas,
divergências, preocupações , ações e muito cuidado.
Você também é muito cuidadosa. Nunca esquecerei em um
congresso da ANPAP no Rio, em um corredor, o seu “cuidado”
comigo, me orientndo e avisando que tivesse muita atenção e
cuidado na minha nova jornada. Uma orientação de sábia,
experiente e zelosa. Um momento de respeito e consideração.
Exitem pessoas sobre as quais é muito dificil explicar ou
descrever, em palavras, o quanto são importantes e especiais
para nós. Pessoas que nos mantém unidas, pela sua força e
ideais.
Te admiro muito nossa “Árvore Mae”, pelas resistências,
pelas concepções, pelos saberes, pelas articulações e acima de
tudo pelo olhar respeitoso para com todas/os.
O nosso muito obrigada pela sua contribuição e a sua
importância para Arte/educação em nosso país.
Você faz a diferença! Nossa “Árvore Mae”!

Laura Gonzalez, Sidiney Peterson, Ana Mae Barbosa, Luisa Durán,
Rejane Coutinho, Leda Guimarães. Ciudad de México, 2019.
Fonte: Acervo pessoal Sidiney Peterson

De los encuentros con Ana Mae
Barbosa
por María Luisa Durán y Casahonda Torack
Universidad Iberoamericana - Ciudad de México
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La figura de Ana Mae Barbosa se ha vuelto icónica en el ámbito
del arte y la educación; esto es cierto para el cono sur y para los
que vivimos al norte del continente americano. En la Universidad
Iberoamericana de la Ciudad de México tuvimos el placer de
recibir a Ana Mae por primera vez en nuestras instalaciones en el
año 2015. En aquel entonces nos deleitó con una conferencia
sobre las Escuelas al Aire Libre, un movimiento paradigmático en
la historia del arte y la educación mexicana; pero, aún más
importante, compartió con nosotros anécdotas y experiencias
sobre su larga carrera que contribuyeron a darnos una refrescante
perspectiva sobre nuestro propio desarrollo como seminario y
grupo de trabajo.
Su generosa relatoría nos inspiró, además, a centrar nuestras
ideas e investigaciones en torno a una realidad Latinoamericana,
descolonizadora y más humanizada, ideas que hoy podrían no
sonar tan innovadoras, pero que en aquel entonces nos resultaron
extraordinarias y deslumbrantes. La línea de investigación en Arte
y Educación de la Ibero llevaba varios años concentrándose en las
metodologías y quehaceres anglosajonas que poco reflejaban las
realidades y los contextos latinos, como el mexicano y, gracias a
esa primera colaboración, las pesquisas disciplinares de Ana Mae
se volvieron pilares pues contribuyeron a transformar la manera
en cómo llevamos a cabo nuestra práctica. Estas aproximaciones
intelectuales nos permitieron abordar nuestras investigaciones
desde
la
interdisciplinariedad,
abriendo
posibilidades
metodológicas insospechadas.
Desde esta nueva perspectiva, nuestra práctica tomó otro
rumbo, uno más fructífero. Razón por la cual me entusiasma
compartir con ustedes esta breve nota.

La presencia de Ana Mae Barbosa, cambió no solo el rumbo de
nuestro grupo de trabajo; también transformó la manera en cómo
nos relacionamos con nuestro “objeto de estudio”: al abordarlo de
una manera más humanizada, más incluyente, más integral. En
otras palabras, para nosotros, las aportaciones de Ana Mae
rompieron las fronteras de lo académico, al habernos vuelto más
empáticos y solidarios en nuestras prácticas e investigaciones. Su
entrañable pasión y entrega hacia el prójimo fueron un modelo a
seguir. En dos momentos más tuve la oportunidad de ser testigo
de esta generosidad. En el 2017 fui invitada, por la FAEB, para dar
una conferencia sobre nuestras “experiencias mexicanas” en el
CONFAEB, en Campo Grande, Brasil. En esa ocasión, también
tuve la posibilidad de entablar conversaciones muy
enriquecedoras con Ana Mae y sus colegas. Y no me resultó nada
sorpresivo que aquella primera impresión que tuve de Ana Mae en
la Ciudad de México también fuera compartida por todos los que
la rodearon en Brasil.
Más adelante, en julio del 2019, organizamos en la Ibero —junto
con nuestros pares brasileños— un congreso internacional sobre
Arte y Educación. Por supuesto, entre nuestros invitados de honor
se encontraba Ana Mae Barbosa y su conferencia generó un
ambiente solidario durante los tres días en los que se llevó a cabo
el evento. Como consecuencia, aquellos lazos que empezaron a
entretejerse en el 2015 se consolidaron en el cierre de nuestro
congreso. Hoy, gracias al entusiasmo que nos inspiró Ana Mae,
nuestras investigaciones y prácticas se han vuelto más solidarias y
socialmente comprometidas y, los vínculos con nuestros amigos
del sur se han fortalecido; hemos iniciado muchos proyectos
juntos… proyectos que, sin lugar a duda, rendirán muchos frutos
para todos.

Larry Kantner e Ana Mae Barbosa
Fonte: acervo pessoal Larry Kantner

É com grande prazer que temos a
oportunidade de participar da
comemoração dos 85 anos de Ana Mae!*
por Larry Kantner Profesor Emeritus University of Missouri (EUA)
*Texto original em inglês "It is with great pleasure that we have the opportunity to
participate in the celebration of Ana Mae's 85th birthday!" . Tradução de Sidiney
Peterson (Diretoria FAEB)
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Ana Mae e eu somos amigos há muitos anos. Nós nos
encontramos pela primeira vez em uma Conferência da
NAEA (National Art Education Association) – EUA - como
parte de um grupo de educadores artísticos internacionais
organizado pelo, também, arte educador Al Hurwitz. Ana
Mae tem uma presença muito especial. Lembro-me de ver
essa pessoa adorável e impressionante, usando joias
magníficas, com um sorriso caloroso e gentil. Quando ela
falou, fiquei impressionado com sua compreensão e forte
dedicação às artes. Logo no início, começamos nossa própria
tradição de ter um jantar fabuloso, juntos, em cada local que
íamos. Nossa amizade cresceu para além das reuniões no
NAEA e USSEA (United States Society for Education through
Art). Por muitos anos, estivemos juntos no conselho do
INSEA (International Society for Education through Art), do
qual ela foi presidente, e participando de congressos
regionais e mundiais. Ana Mae, além de ser uma professora e
mentora excepcional, é uma excelente acadêmica e
pesquisadora. Certa vez, Edwin Ziegfeld me enviou uma
grande caixa com seus arquivos profissionais e Ana Mae
ficou em minha casa (Columbia, Missouri, EUA) enquanto
examinava
esses
materiais
para
sua
pesquisa.
Posteriormente, Ana Mae gentilmente me convidou para
visitá-la em São Paulo, para me encontrar com seus alunos e
para visitar o campus. Fomos juntos a um Congresso de
Artes, no Pará.
Em todos esses anos, eu não apenas me beneficiei de nossa
amizade, mas também aprendi com ela e fui inspirado por sua
determinação eterna e liderança eficaz no apoio às artes. Muito
amor para você, Ana Mae... e um Muito Feliz 85º Aniversário!

Ana Mae e a "célula" da pós-graduação
por Rejane G. Coutinho
Instituto de Artes-UNESP/ GEPABOF
13

Ao olhar para a trajetória de Ana Mae Barbosa percebemos que
suas várias frentes de atuação são entrelaçadas e para puxar um
dos fios, vamos repuxando outros que tecem juntos boa parte das
histórias da arte/educação em nosso contexto. Neste
texto/homenagem o fio que vamos puxar trata de sua atuação no
contexto da pós-graduação no Brasil, ou seja, o contexto de
demarcação do campo de conhecimento de nossa área, contexto
também de formação e atuação de muitas e muitos de nós.
Em 1982 Ana Mae Barbosa conseguiu abrir espaço para
implantar a primeira linha de pesquisa em ensino e
aprendizagem da arte no primeiro curso de pós-graduação da área
de Artes no contexto brasileiro, na Escola de Comunicações e
Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). A iniciativa,
segundo Walter Zanini, foi “a célula de outros cursos de pósgraduação em arte no Brasil” (1994). Zanini se referia
especialmente a criação do mestrado na ECA em 1974 e do
doutorado em 1980; com a consideração do historiador, reforço a
importância da atuação de Ana Mae neste contexto para a
multiplicação de outras linhas de pesquisa em ensino e
aprendizagem das artes em programas de Artes e também em
programas de Educação ao longo desses quase quarenta anos.
Ana Mae tinha ingressado na ECA em 1974 já com título de
mestre em Arte/Educação e doutorou-se em Educação
Humanística em 1978. O seu mestrado e doutorado foram
realizados nos Estados Unidos da América do Norte, pois ainda
não existia formação no campo das artes no Brasil.
No início da década de 1980 se credenciou na pós-graduação,
abrindo espaço para a formação e titulação de outras
arte/educadoras como Maria Heloisa Ferraz e Regina Machado
que vão se juntar a Ana Mae e reforçar a presença da
arte/educação na linha de pesquisa do então Programa de Artes da
ECA/USP.

Na década de 1980 voltávamos gradualmente à democracia
no Brasil. A Semana de Arte e Ensino realizada em 1980,
organizada e liderada por Ana Mae, contou com Paulo Freire
na conferência de abertura e surpreendeu a própria USP com
a grande adesão de professoras e professores da educação
básica e estudantes de artes, segundo relato da própria Ana
Mae. Desse evento germina uma outra “célula”, essa para a
criação de uma associação de professores de artes no estado
de São Paulo. Movimento que tem ressonância e sincronia
com o que acontecia em outros estados e regiões culminando
em 1987 com a criação da Federação de Arte Educadores do
Brasil.
O movimento associativo em seu início estava entrelaçado
com a necessidade de demarcação e qualificação do campo da
Arte/Educação. Professoras e professores de artes lutavam
pela presença das artes em todos os níveis da educação básica
com qualidade. A demarcação e reconhecimento do campo de
conhecimento começava a ser feita através de pesquisas que
passaram a ser realizadas na pós-graduação. Por outro lado, a
necessidade de qualificação de docentes induziu também a
criação de cursos de especialização lato sensu como o criado
em 1984, também na ECA/USP, por Ana Mae. Este curso de
especialização em seu início teve um funcionamento peculiar,
pois algumas disciplinas eram oferecidas em conjunto com a
linha de pesquisa da pós-graduação stricto sensu (Nakashato,
2017).
Para termos uma ideia de como essa “célula” gerada em
1982 vem se multiplicando, segundo o Documento de Área da
CAPES de 2019, temos 68 programas de pós-graduação na área
de Artes e, dentre estes, são 59 programas de mestrado e
doutorado acadêmicos e 9 mestrados profissionais.

Quase todos os programas acadêmicos têm linhas de
pesquisas que abarcam o ensino e aprendizagem das artes.
Entre os profissionais temos o Mestrado Profissional em Artes
- Prof-Artes que atende exclusivamente professores de artes da
educação básica e se constitui em rede com 15 instituições de
ensino superior, espalhadas nas regiões Norte, Nordeste,
Centro Oeste e Sudeste. Ou seja, o processo de demarcação do
campo da Arte/Educação no contexto da área de Artes continua
ativo e forte, mesmo com todos os percalços e ondas
retrógradas que temos enfrentado.
O fio da atuação de Ana Mae em prol da pós-graduação está
também totalmente entrelaçado com a criação das associações
de pesquisa, especialmente com a Associação Nacional de
Pesquisa em Artes Plásticas, a ANPAP e seus vários comitês.
Ana Mae esteve presente na criação da ANPAP em 1987, foi sua
presidenta na gestão de 1995/97 e vem lutando pela expansão e
qualificação do Comitê de Educação em Artes Visuais. São nos
Encontros anuais da ANPAP que muitas de nossas pesquisas
são referendadas e a tessitura do campo de conhecimento vai
se expandindo. Esses fios juntos tecem também as publicações
dos vários livros e resultados de pesquisas de Ana Mae
Talvez um dos aspectos mais importantes da atuação de
Ana Mae no âmbito da pós-graduação que justifique tantas
adesões seja o modo como ela vivencia a questão. Ela exala
prazer e entusiasmo ao falar e compartilhar pesquisas. Certa
vez, há muito tempo atrás, no início da década de 1990, tive o
privilégio de participar de uma reunião entre docentes da área
de design da UFPE que desejavam implantar um curso de pósgraduação e convidaram Ana Mae para apresentar o projeto da
pós-graduação da ECA/USP.

Na época eu era uma professora da educação básica, aprendiz
de pesquisadora. Após ouvir e sentir todo o entusiasmo com que
Ana Mae falava sobre a pós-graduação, fui contagiada e tive a
certeza de que queria participar daquele curso. Esse encontro
foi um dos principais estopins para dar início ao meu projeto de
qualificação profissional me encaminhando para o processo
seletivo que culminou com sua orientação no mestrado.
Uma orientação generosa que acolhia de forma coletiva
nossas inquietações, pois se davam em grupo, com estímulos
para trocas em reuniões que podiam acabar se prolongando
para outros espaços entre petiscos e drinques. Oportunidade
para acentuar as trocas entre orientandas e orientandos, e entre
orientanda e orientadora, com outros sabores e saberes. Quando
necessário, a acolhida se dava também de forma individual na
sala de sua casa, entre os estímulos que sua coleção de objetos e
obras de arte provocam.
Talvez o mais marcante do processo de orientação de Ana
Mae seja a sua maneira de nos impulsionar e nos lançar em
desafios, acreditando em nossas pesquisas e em nós, nos
fazendo acreditar que somos capazes, uma orientação para
emancipação de novas e novos pesquisadores. Por isso a
multiplicação dessa “célula” tem sido tão geradora e produtiva.
Viva Ana Mae Barbosa!
Referências
NAKASHATO, Guilherme. Das estradas e dos desvios: o Curso de
especialização em Arte/Educação da ECA/USP (1984-2001) e a formação
do professor de Arte. São Paulo, Tese (doutorado) ECA/USP, 2017.
ZANINI, Walter. Arte e história da arte. Estudos Avançados, São Paulo,
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Conselho CLEA, Congresso de ensino/aprendizagem das artes na
América Latina: colonialismo e questões de gênero, São Paulo, 2019.
Fonte: acervo CLEA.

Homenagem do CLEA (Consejo
Latinoamericano de Educación por
el Arte) para Ana Mae Barbosa
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Queridíssima Ana Mae,
se Noemia foi minha mãe
espiritual, você é minha irmã
espiritual. Neste dia do seu
aniversário lhe desejo um ano
pleno de felicidades. Myrian
Nemes (Peru)

A vida é uma tapeçaria que
elaboramos, enquanto somos
urdidos dentro dela. Aqui e ali
podemos escolher alguns fios,
um tom, a espessura certa, ou até
colaborar no desenho (Lya Luft,
Rio do Meio, 1996). Sidiney
Peterson

¡Muchas
gracias! y
¡Felicidades
Ana Mae!
CLEA

Eita Ana Mae, como aprendo contigo...
Hoje amanheci com tal nostalgia de ser feliz!
...Acho que loucura é perfeição.É como
enxergar. Ver. É a pura loucura do corpo.
LETARGIA.
A sensibilidade trêmula, tornando tudo ao seu
redor mais sensível e tornando visível com um
pequeno sustoe IMPALPÁVEL!
As vezes acontece um desequilibrio equilibrado,
assim como uma gangorraque ora está no alto e
ora está no baixo.
E o desequilibrio da gangorra é exatamente o
seu equilibrio.
Clarice Lispector
...a liberdade do pensar...
Parabéns! Que o seu desequilibrio equilibrado
nos desequilibre a cada dia das nossas vidas.
Vitória Amaral

En el libro de Ana Mae La imagen en
la enseñanza del arte hay un pasaje
donde ella refiere cómo respondió a la
pregunta: de qué modo había
superado una supeditación al influjo
de la DBAE. Su respuesta fue directa y
contundente al reconocer que Paulo
Freire la había aleccionado contra el
mimetismo y la copia.
Una vez más, Ana, felicidades por un
aniversario más de vida y coherencia!
Ramón Cabrera

El flechazo se produjo en julio de 1984. Rio
de Janeiro, XXV Congreso Mundial y ante
una inmensa platea quedé deslumbrada
por una presencia que desde el escenario,
con encendida palabra y un par de aros
color turquesa subrayando con sus
movimientos sus palabras me hicieron
comprender qué es Latinoamérica.
Pasaron los años y en 1999, en Lima, en el
Simposio Internacional de Educación por
el Arte
Tuve el regalo de escucharla nuevamente
y alojarla unas horas en mi casa. Esta vez
fue su espectacular collar rojo que me
marcó camino. Gracias maestra!! Feliz
cumple y que su aura nos siga cobijando
por mucho tiempo más.
Amanda Paccotti

Ana Mae Barbosa !!!!!! Tu cumpleaños es
una importante fecha que nos permite a la
distancia acompañarte para celebrar la
vida, celebrar la fuerza y los retos que
siempre llegan y llegarán. Celebrar este
2021 juntos en la distancia nos llena de
ilusión alimentando la esperanza del
reencuentro !!!!!

Bernardo Bustamante, Colombia

Mario Mendes, México

Roxana, Argentina

Para Ana Mae
Existem Anjas, e certamente Ana
Mae é uma delas.
Existem guerreira, e certamente
Ana Mae é uma delas
Existem amigas, e certamente Ana
Mae é uma delas.
Existem orientadoras, e certamente
Ana Mae é uma delas.
Existem belezuras, e certamente
Ana Mae é uma delas.
Existem sábias, e certamente Ana
Mae é uma delas.
Existem vidas na minha vida, e
certamente Ana Mae é uma delas.
Existem PEEE - Pessoas
Extremamente Especiais e
Essenciais, e certamente Ana Mae é
uma delas.
Ana Mae é A pessoas com quem amorosamente. e carinhosamente quero compartilhar a vida.
Lucia Pimentel

De Violeta Parra
"Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto"
Felicidades Ana Mae. Un abrazo Dora

Sobre a difícil tarefa de fazer o amor caber em
duas páginas
ou
algumas possíveis palavras sobre Ana Mae
Barbosa
por Rita Luciana Berti Bredariolli
Instituto de Artes-UNESP
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É tanto a dizer, mas tanto, que nunca caberá em texto
algum, nunca caberá no que sou capaz de traduzir daquilo
que vivi e vivo experimentando com a presença de Ana Mae,
um manancial de vida, de “amor pela vida”, de inspiração
que nunca cessa de surpreender. Ana Mae nunca para de
surpreender, isso quer dizer, nunca para de oferecer
sabedoria derivada de uma cuidadosa atenção ao mundo, do
profundo exercício amoroso de “ler” o mundo.
Ana Mae se importa, se afeta e não se resigna, não
esmorece, nem desisti. Enfrenta com força descomunal.
Entende seu lugar no mundo, assumindo a responsabilidade
de, desde o lugar que ocupa, revelar e atuar em reparação,
sempre
incansavelmente,
inconformadamente,
surpreendentemente. Ana Mae mantém viva a perspicácia
da criança que em sua relação inaugural, íntima com o
mundo, cria irrupções em letargias. Atenta, percebe a
potência do que é aparentemente mínimo, desencadeando
intensos processos de reconfiguração de nossos hábitos de
pensamento e percepção. Demonstra por estas suas
irrupções – suas palavras, nesse seu caso, sinônimo de
gestos de carinho – o quanto temos a aprender e a realizar.
Ana Mae nos provoca e convoca ao reconhecimento da força
e da responsabilidade de nossas presenças no mundo, de
nossas vozes, de nossos atos. Ana Mae com suas irrupções,
palavras-gestos de carinho, nos mobiliza à expansão e à
reconexão de nossas presenças com presenças outras, pelo
reconhecimento, que essas “outras” são também
subjetividades, distintas e comuns. Pessoas, em sua
espessura histórica densamente constituída por memórias.

Deste posicionamento foi gerado o XIV Festival de
Inverno de Campos do Jordão, uma obra-ação política,
concebida e realizada por muitas pessoas, dentre elas Ana
Mae Barbosa. Um gesto de amor, um gesto político, atuando
pelo reconhecimento das potencialidades de cada
subjetividade, motivado pela reconfiguração política do
estado brasileiro em enunciados e ações que definiam o
processo de redemocratização após anos de ditadura civilmilitar. Evento dedicado à (auto)formação de professoras e
professores de artes da rede pública de ensino do estado de
São Paulo realizado de 3 a 17 de julho de 1983, quando
profissionais da arte/educação imergiram em produção,
recepção e circulação artístico-culturais, sempre em
interação com os contextos culturais da cidade de Campos
do Jordão, pela ativação de uma ideia de “leitura”, fundada
na de Paulo Freire. “Leitura” de obras-mundo, de contextosmundo, de imagens-mundo, portanto.
O XIV Festival de Inverno de Campos do Jordão é
revisitado algumas vezes por Ana Mae Barbosa em alguns de
seus livros, dentre eles “Tópicos Utópicos” de 1998, dedicado
à alteridade e à explicitação da arte como prática cultural em
uma sociedade como esta nossa, heteropatriarcal e
racializada, fundada e estruturada pelas violências da
colonialidade. Um livro que nos convoca ao exercício de
reconhecimento da violência dos processos de dominação,
silenciamento, apagamento de culturas, de subjetividades de pessoas -, entranhados e sobreviventes na estruturação
de nossa sociedade, na estruturação de nossa própria
subjetividade.

Mas que nos convoca também a ações de reparação. Um
outro gesto de amor, de “amor pela vida”, como diz bell
hooks em seu livro “Tudo sobre o amor: novas perspectivas”.
A opção por um trabalho que recusa a violência, a opressão,
a desigualdade, a injustiça e o conformismo. Recusa a
objetificação, a desumanização de subjetividades. Essa é a
opção e a atuação incessante de Ana Mae que vive a abrir
caminhos para o reconhecimento e reparação. Para a
desnaturalização de nossa recepção e produção de mundos.
Um trabalho que atua pela vida. Um manancial de vida, de
“amor pela vida”, de inspiração que nunca cessa de
surpreender, nunca cessa de motivar novas gerações de
ideias, de ações, de pessoas. Por isso nunca caberá em texto
algum. Sua dimensão é a da vida de cada pessoa que o
reverbera na continuidade de projetos de reconhecimento e
reparação das violências que reproduzimos. Projetos de
recusa da naturalização de nossas próprias formas de
perceber, entender e produzir mundos. Exercício de
“leitura” que exige o desassossego do já sabido, o
enfrentamento de violentas negações, incluindo e,
sobretudo, as nossas próprias, e a disposição em assumir a
responsabilidade sobre o que é reconhecido.
Nunca caberá em texto algum, pois tem o tamanho de
uma presença cônscia de sua responsabilidade de estar no
mundo. Tem o tamanho da infinitude. Um manancial de
vida, de “amor pela vida”, de inspiração que nunca cessa de
surpreender.
Feliz aniversário Ana Mae e obrigada por esse tanto
extraordinário que você é. Pelo tanto extraordinário que
realiza. O mundo agradece.

Ana Mae Barbosa e Marie-Françoise Chavanne. Colóquio
Création - créativité : entre formation et recherche, Paris, 2017.
Fonte: acervo pessoal Sidiney Peterson

Ana Mae Barbosa, uma mulher
comprometida*
por Marie-Françoise Chavanne
Insea’s Past president

**Texto original em francês "Ana Mae Barbosa, une femme engagée" .
Tradução de Fabiana Souto Lima Vidal (CAP/UFPE; Representante FAEB)
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Paris, 27 de junho de 2021,
Eu, simplesmente, quero contar do meu lindo encontro
com Ana Mae Barbosa e em algumas palavras evocar o longo
caminho pontuado de reencontros e de cumplicidade.
Ana Mae é uma personalidade exemplar, livre, convicta
de si, engajada que marcou fortemente minha descoberta
dos valores da INSEA (International Society for Education
through Art) e reforçou minha determinação para defender
as questões humanas, sociais e culturais das artes no plano
internacional.
Eu devo meu encontro com Ana Mae e com a INSEA à
Aimée Humbert, nossa amiga em comum, Presidenta da
INSEA no passado, que eu tive a chance de ter como
conselheira pedagógica e cuja memória eu saúdo.
Naturalmente, eu compartilhava com elas minha paixão
pelos procedimentos artísticos, criativos, audaciosos, livres
e felizes. Eu compartilhava também do engajamento social e
emancipador da educação, da cultura, da arte tão necessária
à toda sociedade. Eu fui particularmente sensível à vontade
de Ana Mae de levar às populações mais frágeis e as
crianças, em particular, a oportunidade de aprender, de
criar, de agir sobre e no mundo para combater as injustiças
e as desigualdades.
Descobri a extensão do seu trabalho e das suas
convicções ao chegar ao Rio de Janeiro, no primeiro dia do
Congresso Mundial do INSEA em 1984. Eu me lembro deste
dia com uma forte e bela emoção.

O Congresso, mal abriu e ficou « suspenso » aguardando
uma decisão... Muitos estudantes, entusiastas, desejavam
mais do que tudo, compartilhar nossas experiências
internacionais, defender e apoiar o direito à educação dos
jovens e das crianças do Brasil. Eles queriam, por esta
mobilização inesperada, ouvir e compartilhar nossas
experiências para ter sucesso em suas apostas na educação...
Então, que felicidade estar com Ana Mae para ouvir suas
convicções tão fortes quanto urgentes e de poder apoiar, na
época, a recentemente eleita presidente do INSEA, a sua
amável participação no congresso para partilhar nossas
experiências e mostrar-lhes que o seu compromisso
humanista era o engajamento de todos os professores de
arte de todos os países presentes.
Ao longo dos anos e dos congressos, nós nos
reencontramos, cruzando nossos caminhos com entusiamo
e combativamente até que novas funções e minha saúde me
afastaram da INSEA.
Então, quando anos depois, eu reencontrei Ana Mae em
Lisboa, graças ao convite de Teresa Eça, presidente da
INSEA, eu vi que sua determinação estava intacta e rica de
novas experiências. Ela estava como sempre fielmente
ligada aos seus compromissos. Nós estávamos reunidos para
falar da educação artística mundial em situações de crises e
conflitos. Bom desafio intelectual para abordar questões
perturbadoras e urgentes e como professores artistas
comprometidos que somos, não podem escapar. Ana Mae,
brilhante e determinada, estava comprometida para unir
sob suas fortes palavras, o desejo de ação e de compromisso
de cada um.

Parecia natural, portanto, nos reencontrar em Paris, em
2017 para um colóquio, para falar da importância da
criatividade na educação! A criatividade para se emancipar,
para agir em seu meio ambiente, para se descobrir autor e
ator e transformar nossa relação com o mundo em projetos,
em pensamentos, em criações, em obras.
Sem dúvidas, há no processo criativo, criador e artístico
uma liberdade e uma turbulência que perturba. Quantas
gerações serão privadas desta liberdade, de uma cultura
aberta e curiosa, da possibilidade de atuar em seu meio ?
Quando chega o momento do compromisso solidário e surge
o medo, a desconfiança, o totalitarismo, a barbárie, nos
lembremos todos que a paz e os valores humanos continuam
a ser prioridades frágeis, certamente, mas fundamentais.
Felizmente, existe em todo o mundo numerosas e belas
figuras para servir os valores da liberdade, da resistência, da
tolerância e do respeito mútuo, todos esses valores
carregados pela expressão artística de uma educação
humanista, emancipadora. Entre essas figuras da educação
através da arte, eu agradeço à Ana Mae, por ser incansável
nessas lutas pela igualdade e pela liberdade de todos e por,
ao longo de sua vida, trabalhar contra as injustiças, a
miséria, fazendo da atitude criativa uma fonte essencial e
vital da Liberdade.

Elliot Eisner, Bryan Alisson, Al Huerwitz, Marie-Françoise Chavanne, Ana
Mae Barbosa. Congresso INSEA, Montreal, 1993. Fonte: Acervo pessoal
Marie-Françoise Chavanne

Rita L Irwin, Ana Mae Barbosa, Tereza Eça, Marie-Françoise Chavanne, John
Steers. Lisboa, 2015. Fonte: Acervo pessoal Marie-Françoise Chavanne.

Ana Mae entre feituras, leituras e
contextos
por Afonso Medeiros
Universidade Federal do Pará/GEPABOF
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Celebrar a fortuna crítica de uma intelectual nordestina
arvorada a exercer boa parte de seu profissionalismo no
campo da arte ao lado da inteligência uspiana, não é tarefa
fácil. Não o é porque não foi a única – e lembro aqui de Gilda
de Mello e Souza – a sofrer as agruras do patriarcalismo
impingido àquelas que ousaram dar pioneiramente status
acadêmico a áreas do saber até então consideradas pouco
sérias – moda no caso de Gilda e arteducação no caso de Ana
Mae. E não o é, ainda e sobretudo, porque a revisitação
dessa condição de pioneirismo feminino na academia
costuma vir acompanhada de extremos: de um lado, os
integrados que assentem e, de outro, os apocalípticos que
dissentem.
Parafraseando Ortega y Gasset, diria que uma mulher é o
que é, e mais as suas circunstâncias. E as circunstâncias de
Ana Mae, constituintes inextricáveis do seu modo de ser e
estar no mundo, são bem conhecidas: nascida no Rio,
recriada em Recife, membro da Escolinha de Arte do Brasil,
professora de universidades públicas em Brasília e em São
Paulo, amiga e interlocutora de Noemia Varela, Laís Aderne
e Paulo Freire, cofundadora da FAEB e da ANPAP, diretora
do MAC, presidente da ANPAP e da INSEA, orientadora de
duas gerações de mestres e doutores e autora de livros e
artigos em vários terrenos no campo da arte e suas
interfaces – para ficarmos apenas nos exemplos mais
cintilantes.
É nessa variedade circunstancial de Ana Mae que
devemos procurar o chão dos contextos que permitiram a
feitura e a leitura de sua obra.

É isso mesmo o que quero dizer ao colocar estas três
palavras em destaque: talvez aquela que é considerada por
muitas e muitos a mais popular das contribuições teóricas de
Ana Mae, seja um mote aplicável à percepção dos laços entre
teoria a práxis, inclusive na trajetória da própria autora.
Em outra oportunidade (no prelo) fiz um exercício
imaginário das possibilidades coreográficas entre fazer, ler e
contextualizar. Digo “coreográfico”, porque a própria Ana
Mae insiste na ideia de que sua sistematização triangulada
não pode ser encarada como método rígido, acabado e
mecânico – pois trata-se de um conceito em processo e
aberto –, mas um conjunto de dinâmicas interativas que se
movem segundo as circunstâncias inerentes aos tempos e
espaços dos agentes (professores, alunos e artistas). E é
justamente nessa perspectiva de processo e abertura às
circunstâncias que se dão fenomenologicamente, que a
abordagem triangular revela sua plasticidade baseada em
duas faces de um mesmo princípio filosófico-educacional: as
relações entre os modos de entender nunca desconectados
com os modos de sentir, princípio este amalgamado e
reinterpretado tanto por Paulo Freire quanto por John
Dewey no que diz respeito à valoração da experiência como
mote educativo – cada um à sua maneira e segundo suas
próprias circunstâncias históricas. Em outras palavras, a
abordagem triangular nasce de uma rede de influências cuja
trama se revela não na preponderância da experiência sobre
o pensamento (como queriam os empiristas) ou vice-versa
(como queriam os idealistas), mas na mediação, na própria
forma de tramar, de tecer, de criar

e recriar conexões. Portanto, não é o caso (nunca) de
estabelecer hierarquias verticalizadas entre fazer, ler e
contextualizar, simplesmente porque toda e qualquer
feitura, toda e qualquer leitura e todo e qualquer contexto
apresenta múltiplas instâncias, modos e formas de
agenciamento.
Fazer, ler e contextualizar são três verbos no infinitivo.
Estando no infinitivo, podem ser conjugados em relação ao
passado e ao presente e projetados no futuro. Assim, os
termos podem ser considerados como modos de
agenciamento que devem pressupor as seguintes premissas:
Quem e como fez ou faz? Quem e como leu ou lê? E quem e
como contextualizou ou contextualiza? Com estas premissas,
contornamos uma interpretação da abordagem triangular
muito popular, qual seja, a de que o artista faz, o aluno lê e o
professor contextualiza. Ora, pensar um pouco mais além de
tal reducionismo nos permitiria perceber potencialidades do
conceito/abordagem na lida com a complexidade da
experiência artístico-estética quando aliada ao processo
pedagógico.
Podemos começar, por exemplo, considerando que cada
um dos termos, em conexão com os demais, cria pelo menos
três tipos de relações: entre fazer e ler, entre ler e
contextualizar, entre contextualizar e fazer. Tais relações
podem produzir seis estratégias: fazer para ler; fazer para
contextualizar; ler para fazer, ler para contextualizar;
contextualizar para fazer; e contextualizar para ler – todas
agenciáveis tanto por professores quanto por alunos e
artistas. E, claro, relações e estratégias devem ser pensadas
em termos de temporalidades e espacialidades diversas.

Assim, nosso trabalho de planejamento e pesquisa
também se daria em pelo menos três níveis interagentes:
Produção de interpretações e contextos; Interpretação de
produções e contextos; Contextualização de interpretações e
produções.
E estaríamos conversados se as tríades não propiciassem
camadas cada vez mais complexas da atividade artísticopedagógica. Mas basta ficarmos com isto: toda feitura
provoca leituras e contextos; toda leitura pressupõe
contextos e feituras; todo contexto revela feituras e leituras.
Mixemos tudo isso nos tempos e nos espaços, acrescentemos
algumas pitadas de desconfiança sobre os códigos
acadêmicos hegemônicos, e as possibilidades metodológicas
serão infinitas.
Ao deglutir e sintetizar as contribuições filosóficas de
Paulo Freire em contato com John Dewey e amalgamando-as
com a própria experiência pedagógica, museológica e
curatorial de uma pensadora instalada na periferia do
capitalismo global, Ana Mae Barbosa concebeu um caminho
experimental-epistêmico potencialmente multicêntrico para
as artes, suas interfaces, suas pesquisas, seus ensinos e
aprendizagens, ajudando a configurar avant la lettre aquilo
que estou chamando provisoriamente (e até prova em
contrário) de “uma filosofia descolonial da arte através da
educação”.

Apesar de ter perdido contato com Ana Mae ela
permanece em minhas memórias e sempre me atualizo
perguntando à Zaira por ela e família.
Trabalhei na Escolinha de Arte do Brasil em princípio de
1960 até 1964 e depois de 1972 a 1978. Nestes períodos
quando tinha contato direto com Noemia Varela, o nome
de Ana Mae, ou a sua presença eram sempre envolvidos
em admiração, respeito e carinho. Sua maneira afável,
interessada nas pessoas com quem trabalhava, permitia
diálogo aberto e produtivo. Complementando a vivacidade
das suas comunicações, Ana Mae nos atualizava com ideais
originais no campo da Arte/Educação.
Sua contribuição teórica, por meio dos muitos livros que
escreveu, foi sempre respeitada e admirada por todos que
atuavam e atuam no mesmo campo. Sua convicção sobre a
importância do processo criativo no desenvolvimento
pessoal se estendia também aos aspectos sociais e
comunitários.
Consistência e integridade profissionais aliadas a sua
vivacidade formaram a base de seu sucesso. Sempre me
recordo sobre o lugar especial que Ana Mae tinha no
coração de Dona Noemia Varela que a admirava por todas
as qualidades a que me referi.
Um grande abraço, Léa Elliot,
Inglaterra, junho de 2021.
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Paulo Freire decía que la verdadera praxis educativa es
acción, reflexión y siempre será liberadora. Ana Mae
Barbosa es un ejemplo evidente de esa praxis. Ella es un
referente mundial en la educación artística. Y tengo la gran
suerte de conocerla y de haber compartido con ella
encuentros internacionales para pensar otras maneras de
hacer este mundo. Gracias y muchas felicidades, amiga.
Carlos Escaño, julio de 2021
Sevilla/Espanha
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Vitória Amaral e Ana Mae Barbosa.
Fonte: acervo pessoal Vitória Amaral

Com-memorar: a importância de Ana
Mae Barbosa na formação de
docentes/pesquisadoras
em/com/sobre Arte
por Vitória Amaral
Universidade Federal de Pernambuco/GEPABOF
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Memorar os congressos, organizados pela Professora Ana
Mae Barbosa, significa refletir sobre a nossa formação
docente e de pesquisadora. Nossa mentora intelectual,
incentivadora da nossa formação no Brasil foi organizadora
de congressos, encontros, seminários, semanas no Brasil e
no exterior (Anpap, Insea, Confaeb, semanas de arte,
história da arte e seu ensino). Mas, dois deles foram os que
mais me marcaram: o primeiro foi a "ANPAP 10 anos" (In:
Anais do 8º Encontro nacional da ANPAP. Ana Mae Tavares
Bastos Barbosa; Anna Maria de Carvalho Barros (org.). São
Paulo: ANPAP, ECA/USP, 1996, v.1., v.3 e v.3).

Ano da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, de mudanças para
o ensino, principalmente para o ensino de arte. Aconteciam
conversas entre as/os professoras/res nos estados e
municípios sobre as diretrizes que deveriam ser adotados
nas escolas públicas e privadas para o ensino da Arte. E eu,
que tinha acabado de ter um encontro com Ana Mae no
Instituto de Arte Contemporânea (IAC/UFPE), na época
localizado na Rua do Bom Jesus, centro do Recife, no qual
proferiu uma palestra e depois, como fazia sempre, reuniu
todas/todos em um café e nós fomos ouvir seus
ensinamentos.

Em uma mesa de um café nos dizia: “façam mestrado,
onde não houver Programa de Artes, façam em qualquer
área”, assim poderíamos criar e fazer parte de novos
Programas de Pós-graduação, uns formando outros, netos e
bisnetos nessa linhagem do ensino das Artes.
Nesse momento, comecei a me preparar para fazer
seleção na Antropologia. Foi o Programa onde acreditei que
poderia me encontrar como uma pesquisadora. Escrevi um
projeto sobre o desenho das infâncias, já que era o meu
universo de trabalho como professora de Artes Visuais no
Instituto Capibaribe, escola criada por Paulo Freire no
Recife. Fiquei maturando com o projeto e fui ao 8° Encontro
Nacional da ANPAP, na ECA/USP, em São Paulo, mais um
encontro de pesquisadoras e pesquisadores no qual Ana Mae
congregou 49 estrangeiros e mais de mil participantes. Na
abertura, Ana Kindler, uma pesquisadora do Canadá,
apresenta sua pesquisa sobre a influência cultural no
desenho da criança, um trabalho comparativo que ocorria
em Taiwan e França, além do Canadá. Discutimos sobre
crítica, história, publicidade, educação e o congresso foi
encerrado com uma palestra de Washington Olivetto
anunciando que o tempo da imagem chegou.
A apresentação de Ana Kindler me encantou e deu sentido
a minha proposta de pesquisa para o mestrado. Foi quando
conheci Ana Kindler e ela me convidou para representar o
Brasil em sua pesquisa, eu quase desmaiei, disse: “Mas, o
Brasil é muito grande”, apavorada em assumir um trabalho
desse tamanho.

Assim, dizendo que seria um recorte do Brasil, no
nordeste, na cidade do Recife, enviou-me todo seu material
(entrevistas, textos, projetos, etc, envelopes e envelopes) que
deveria ser trabalhado ipsis litteris. Aí que estava o
problema, o Programa em Antropologia da UFPE não
permitiu que fizesse uma pesquisa comparativa, e todo o
meu percurso de formação desviou do caminho que se
apresentou.
Nos congressos que Ana Mae organiza, aprendemos a ser
pesquisadoras, a pesquisar, estudar e querer continuar
participando desses inúmeros encontros, congressos,
palestras, seminários... Ela abre as portas para que nos
tornemos docentes em artes, pesquisadoras e pesquisadores.
(...) o educador progressista, principalmente, não pode
prescindir para o exercício da pedagogia da autonomia, aqui
proposta. Uma pedagogia fundada na ética, no respeito à
dignidade e à própria pedagogia do educando. Como os
demais saberes, este demanda do educador um exercício
permanente. É a convivência amorosa com seus alunos e na
postura curiosa e aberta que assume e, ao mesmo tempo,
provoca-os a se assumirem como sujeitos sócios-históricosculturais do ato de conhecer, é que ele pode falar do respeito
à dignidade e autonomia e educando. (FREIRE, 1996, p.7).

Cada uma de nós, com formações em Artes e mestrados,
doutorados, caminhos que percorremos em diferentes
contextos culturais, levou-nos às pesquisas, aos
pensamentos e às ações distintas. Ana Mae nunca tentou nos
colocar em caixinhas, nem nos fez seguir caminhos obtusos
e únicos, muito pelo contrário abriu-nos as portas,
simplesmente assim. Nós, por outro lado, nunca deixamos
de querer ficar juntas dela. Aprender, ouvir, sentir as
experiências vividas que ela nos apresenta a cada momento
de nossas vivências. Ana Mae nos toca!

Quanto mais ditatorial o governo de um país, mais
desqualificação feminina ele promove, muitas vezes
disfarçada em mitificação da maternidade, para manter
as mulheres em casa. As democracia tendem a estimular
e reconhecer a importância da participação profissional e
do pensamento das mulheres na sociedade. O grande
trabalho nas democracias é recuperar informações sobre
a participação das mulheres na sociedade que foram
esquecidas pela História, como o trabalho feito por Judy
Chicago em 1998, o Dinner Party”. (BARBOSA, 1919, p.73).

Assim como consagra a artista Judy Chicago, a primeira
artista feminista estadunidense, Ana Mae respeita estudantes,
professoras, designers, artesãs todas equitativamente. E, as
orientandas, como eu, somos contaminadas por sua força,
feminismo e luta pela igualdade dos direitos das mulheres. Por
isso, outro evento idealizado por Ana Mae, que, para mim, foi
significativo foi o Congresso Ensino/Aprendizagem das Artes
na América Latina: colonialismo e questões de gênero, que
ocorreu em 2019 no SESC/Vila Mariana, em São Paulo,
marcando o momento de explosão para as discussões sobre as
questões decoloniais e de gênero na Arte/Educação e eu me
senti muito confortável em falar sobre as minhas experiências
de professora e pesquisadora, focada nos estudos feministas e
como isso provoca, interfere e faz com que demos um giro no
ensino/aprendizagem das artes visuais. Esse congresso foi
simbólico no movimento feminista para a arte/educação.
Iniciamos uma nova era!

Podemos aprender a agir e falar
quando temos medo da mesma
maneira como aprendemos a
agir e falar quando estamos
cansadas. Fomos socializadas a
respeitar mais o medo do que
nossas
necessidades
de
linguagem e significação, e
enquanto
esperarmos
em
silêncio pelo luxo supremo do
destemor, o peso desse silêncio
nos sufocará.
O fato de estarmos aqui e de eu
falar essas palavras é uma
tentativa de quebrar o silêncio e
de atenuar algumas diferenças
entre nós, pois não são elas que
nos imobilizam, mas sim o
silêncio. E há muitos silêncios a
serem quebrados. (LORDE,
2020, p.55)

MULHERES NÃO DEVEM FICAR EM SILÊNCIO!
PARABÉNS ANA MAE POR NÃO FICAR EM SILÊNCIO!

Maria Heloisa C.T.Ferraz
Fonte: Acervo Maria Heloisa Ferraz

Ana Mae Barbosa e a Semana de Arte e
Ensino de 1980
por Maria Heloisa C.T.Ferraz
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Quando fui convidada para escrever sobre a Ana Mae e a
Semana de Arte e Ensino de 1980, inúmeras lembranças e
evocações me envolveram por seus significados.
Vivemos um momento de incertezas no Brasil e no mundo,
provocado por uma pandemia e lutas sociais e políticas, mas
com a esperança de renovações que nos movem
continuamente.
E olhar para o passado, para os anos de 1980, provocou-me
emoções que a memória pôde alimentar e até projetar novos
olhares para os dias de hoje.
Naquele período, também vivíamos de incertezas,
preocupações, apenas não eram sanitárias, mas as mesmas
dúvidas políticas e sociais dos dias atuais atingiam a todos,
ansiando por uma democracia plena. Estávamos em uma
ditadura e buscávamos organizações e engajamento em lutas
coletivas que fossem nossas vozes, inclusive educacionais.
O Ensino de Arte em nosso país passava por um momento
crítico. Apesar de já existirem inúmeras Escolinhas de Arte,
ateliês e cursos de formação de professores reconhecidos, uma
nova legislação instituíra a Educação Artística no país, com
mais desencontros do que proposições de práticas pedagógicas
sustentadas.
Naquele momento, Ana Mae Barbosa foi a liderança e porta
voz dos educadores de arte que auxiliou a afluência de
professores, profissionais, artistas, alunos, em torno de uma
possibilidade de movimento educacional e artístico, inclusive
como reação à manipulação de um governo populista. Era o
ano de 1980 e o então governador, eleito de forma indireta,
pretendia que os alunos fossem ensaiados pelos professores de
Educação Artística para cantar em um evento público,
centrado em sua presença.

A possibilidade de um encontro de professores de arte para
discutir aspectos da área e oposição a atitudes como essa de
manipulação política, foi divulgada por várias mídias e teve
uma preparação trabalhosa, com esforço da coletividade. Após
algumas reuniões, sempre com a presença de Ana Mae, e por
sua iniciativa, houve a convocação para organizar-se uma
Semana de Arte e Ensino na Universidade de São Paulo. Foi
uma ocasião que reuniu pessoas com diversas formações e
tendências, mas que permitiu formar-se grupos específicos
como os de temário, organização, planejamento, divulgação e
monitoria. A coordenação de Ana Mae impulsionava os grupos
com entusiasmo, incentivava a afluência de profissionais das
áreas artística, comunicação e pedagógica, e movimentava a
área de educação de arte estreitando nossos contatos durante
os preparativos que durou vários meses.
Com seu empenho e liderança, a Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo abria-se a professores,
estudantes, artistas de todo o Brasil, abrigando as cerca de
duas mil e quinhentas pessoas.
A Semana de Arte e Ensino foi realizada de 15 a 19 de
setembro de 1980, e as atividades estenderam-se também às
salas de outros prédios da USP que ajudaram recebendo uma
parte do evento. A própria Ana Mae, em um depoimento feito
posteriormente, reconheceu que aquela fora a maior
experiência de colaboração que ela teria visto. Alunos,
professores e até profissionais atuaram como monitores,
auxiliando a logística de toda a organização.

Foram realizadas atividades de arte como as sessões de
cinema, música, teatro além de conferências, com
participantes convidados por Ana Mae. Além de Aloisio
Magalhães, Noemia Varella, Aracy Amaral, Walter Zanini,
destacou-se naquele encontro a participação de Paulo Freire
que pela primeira vez falava na USP após anos de exílio fora do
Brasil.
Durante o evento ocorreram ainda debates entre pequenos
grupos, que foram sugeridos pela comissão de temário, e que
deveriam depois se desdobrar na totalidade dos participantes,
ao conduzir os resultados que eram divulgados nos dias
imediatos. Temas como problemas do professor de arte nas
diferentes regiões do Brasil, imobilismo e isolamento do
ensino de arte, arte, ensino e cultura brasileira, caminhos e
alternativas, até hoje fazem parte de nosso ideário, mas
naquele momento foram debatidos pela primeira vez e
sintetizados.
É evidente que a abertura para discussões dessa natureza
pressupunha uma condução democrática, sem restrições, e
com pluralidade criativa. Isto ficava evidente nas conduções de
Ana Mae que incentivava as inovações e o intercâmbio de
proposições.
Como resultado de toda essa movimentação a plenária que
encerrava o evento mostrou a necessidade de organização dos
arte-educadores. Foi nesse ambiente e com esse compromisso,
que nos anos subsequentes surgiram as associações como
AESP (Associação de Arte Educadores de São Paulo) em 1982 e
finalmente a FAEB.

Revendo a Semana de Arte e Ensino fica vidente que Ana
Mae soube conduzir nossos anseios, como tem feito ao longo
da vida, e teve uma ação preponderante não só em toda a
organização, mas também nas ocorrências futuras.
Hoje, ao retomar esse momento de efervescência e
criatividade que marcou a trajetória das associações de arte, e
de seu ensino e aprendizagem, vejo em Ana Mae Barbosa a
pessoa que soube abrir e postular novos espaços para arte em
nosso país, principalmente a compreensão de seu papel social
e transformador.

Folder da Semana de Arte e Ensino. Fonte: acervo pessoal Sidiney Peterson
(gentilmente doado pela profa. Maria Heloisa Ferraz, em 2015).

Ana Mae Barbosa e Ethel Barthes.
Fonte: acervo Ethel Barthes

ANA MAE BARBOSA,
en Guatemala y en nuestro corazón
por Ethel Barthes
Guatemala de la Asunción
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La primera vez que conversamos con Ana Mae, en Neiva,
Colombia, ella me dijo: “Quiero ir a Guatemala. Cuando
estudié en la Universidad de Columbia, uno de mis maestros
historia del arte organizó un viaje para ir a conocer Tikal, la
gran ciudad cuna de la civilización maya. Pero en aquel
momento, por diversas circunstancias no pude viajar. Mis
compañeros, al volver, venían impresionados y comentaban
todo el tiempo con mi maestro”. Feliz, le dije que la
esperábamos. Y siempre en nuestros encuentros y
conversaciones, el tema de su visita quedaba atesorado
como hermosa posibilidad.
En 2013, fuimos invitados al Encuentro de Monterrey, por
el colega Mario Méndez. Al concluir el mismo, Ana Mae
vino a Guatemala y se hospedó en mi casa. La meta era que
ella pudiera conocer Tikal, y también que pudiéramos
iniciar actividades aquí, siempre con miras a la ubicación de
las artes y la educación desde perspectivas más amplias,
contextualizadas y humanas. Así, días antes de su llegada,
organicé dos actividades, buscando hacer confluir a
personas interesadas y del mundo de la educación por el
arte. Hice las conexiones debidas, y Ana Mae brindó dos
charlas en esa primera visita. Una en el Ministerio de
Educación y otra en el Paraninfo Universitario. Llegó poca
gente. No la conocían, ni sus ideas. En paralelo, parecía
haber poco interés, sobre todo a raíz de las políticas
públicas, más tendentes a la supresión de las artes que a su
promoción. Pero Ana Mae comprendió la situación, y
siempre con esa alegría, energía y dulzura que la
caracterizan, compartió saberes profundos y valiosos.

La estadía de Ana Mae en mi familia provocó una alegría
inusitada. En casa tenemos un sillón de la sala, que en lugar
de estar dirigido hacia el centro de la habitación, mira hacia
un pequeño balcón. Ana Mae de inmediato dijo: “Esto es
una instalación…” Sus palabras nos alegraron, porque esa
mirada “al revés” que siempre nos ha acompañado y que
algunos visitantes censuraban (¿Ethel, por qué tienes ese
mueble en esa posición…?), se sintió “dignificada y
halagada” con otra mirada que tenía la capacidad de ver más
allá…
Varios amigos organizaron paseos para Ana Mae, y
finalmente, el viaje a Tikal. Ella regresó radiante del mismo.
Yo no pude acompañarla, porque justamente tenía otro viaje
previamente organizado e ineludible fuera del país. Ella se
quedó con mi familia y se hicieron amigas con mi hija, unos 2 o 3 años mayor que Analía, su nieta- quien se quedó
prendada de Ana Mae. A partir de allí, inició una serie de
intercambios amorosos entre mi hija y Ana Mae… en cada
encuentro, mi hija le enviaba un recuerdito, al cual Ana Mae
correspondía gentilmente con otro… El CLEA nos hermana
por muchas razones.
Desde el 2013, Ana Mae me pasó una antorcha,
incentivando que yo leyera y buscara referentes teóricos (me
sugería libros, autores, ideas), alentó el trabajo en mi país y
siempre tuvo una palabra adecuada y motivadora. Tras 4
años de preparar el terreno, en 2017 se logró concretar la
realización del Congreso Latinoamericano de Educación por
el Arte.

Tuvo su antecedente, cuando en 2016, en Asunción,
Paraguay, con el apoyo del colegio guatemalteco Mario
Caxaj, nuestro país propuso la realización del mismo, por
medio de una carta del Ministerio de Cultura.
A partir de la confirmación de que seríamos la sede,
empezamos a trabajar para tener un evento hermoso, en el
cual, en 2017, Ana Mae fue conferencista principal, en el
hermoso escenario del Teatro Nacional.
Ana Mae es, ha sido y será, una figura inspiradora para
multitudes. Su carisma y don de gentes, unido a su sólida
formación y agudas observaciones, producto de una clara
inteligencia y una convicción ideológica fuertes, se conjugan
para ello.
En Centroamérica, la semilla ha sido sembrada.
Guatemala tomó la estafeta, gracias a Ana Mae, y se
continúa trabajando, desde un árbol que ahora se extiende
en dos ramales distintos. Hoy en esta celebración de 85 años
de trayectoria, deseamos de corazón que ese pálpito
sincrónico por la unidad latinoamericana a través de las
artes y la educación, se acelere y suene fuerte, en la
convicción de que otros mundos son posibles si el amor
alienta la tarea y la convicción es plena y consciente.
¡Un abrazo desde Guatemala, querida Ana Mae!

Cecilia Canale, William Paatz, Olga Olaya,Dora Aguila, Álvaro A. Escobar,
Ana Mae Barbosa, Maricha, Mário Mendes, Ethel Batres, Amanda Paccotti,
Rocío Polania, Miguel Zamorano, Patrícia Raquimán. Congreso CLEA,
Paraguay, 2015. Acervo pessoal Ethel Batres

Christina Rizzi, Daniela Zanelatto, Lilian Amaral Ana Mae Barbosa, Leda
Guimarães, Analice Dutra Pillar, Sidiney Peterson, Ethel Batres, Regina
Machado. Fonte: acervo Ethel Barthes

Ana Mae Barbosa e Maria Helena W. Rossi
Fonte: acervo maria Helena W. Rossi

Sobre Ana Mae Barbosa... desde "a metáfora de
uma frondosa árvore frutífera"
por Maria Helena W. Rossi
Universidade de Caxias do Sul -RS/GEARTE
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Ana Mae!
Pioneira da arte-educação pós-moderna brasileira.
Pioneira da pós-graduação em arte-educação no Brasil.
Pioneira da arte-educação em museu. Borrou os limites
entre o erudito e o popular – na teoria e na prática, como
curadora do MAC USP.
Abriu portas para diálogos internacionais em arte-educação.
Autora de dezenas de livros fundamentais da arte-educação
brasileira.
A primeira mulher de país não hegemônico a presidir a
InSEA.
Criou a abordagem triangular, transformando a educação
das artes.
Agraciada com importantes prêmios nacionais e
internacionais. Comendadora.
Etc ...
Etc ...
Etc ...

Isso é um pouco daquilo que é mais conhecido sobre Ana Mae.
Mas eu quero falar sobre o que talvez seja menos conhecido, o
que se pode chamar de “lado humano”. Quem teve o privilégio
de conviver com Ana Mae pôde experimentar essa
humanidade – como sinônimo de altruísmo e generosidade.
Nesse sentido, a metáfora de uma frondosa árvore frutífera
serve para falar da pós-graduação em arte e educação no
Brasil, sendo que Ana Mae seria o sólido tronco, e cada um de
nós seríamos representados pelos galhos, que seguem se
desenvolvendo. Pensei nessa metáfora ao ver Ana Mae
chamando meus estudantes de seus “bisnetos intelectuais” –
sendo eu sua neta, já que fui orientada por Analice Pillar, que
foi sua orientanda. Em seminários e encontros, pude observála dando carinhosa atenção aos meus alunos e alunas de artes
visuais.
Ana Mae é aquela pessoa que está constantemente ensinando,
mesmo quando não está na função de professora.
É aquela pessoa que está sempre atenta às demandas de quem
dela se aproxima para buscar orientação, sugerindo possíveis
caminhos.
Entendendo o preconceito como ninguém – por tê-lo sentido
na pele por ser mulher, por ser arte-educadora, por ser (tida)
nordestina – Ana Mae não perde oportunidade de criticar
situações nas quais preconceitos de qualquer tipo apareçam.
Em sua coerência teórica, prática, política ... é uma sonhadora
de um mundo melhor.
Enfim, são inúmeras as razões para que o corretor ortográfico
sempre sugira a grafia “Ana Mãe” em nossos textos.
Vida longa, Ana Mae!

Lucia Pimentel, Ana Mae Barbosa e Daniela Zanelatto, Congresso de
ensino/aprendizagem das artes na América Latina: colonialismo e
questões de gênero, São Paulo, 2019.
Fonte: Acervo Lucia Pimentel

Anameiando
por Lucia Gouvêa Pimentel
Universidade Federal de Minas Gerais/ GEPABOF
58

Anameiando...
Pensar em Ana Mae é pensar Ana Mae múltipla, em
campos e prados a perder de vista. Escritora, pesquisadora,
estudiosa, historiadora da Arte/Educação – entre outros
tópicos -, orientadora, mãe, avó, desbravadora de espaços
em museu e festivais, eventadora de eventos, distribuidora
de sorrisos, amiga incondicional e pessoa incrível – no
sentido estrito da palavre: é difícil acreditar que haja uma
pessoa assim.
Somos “anameinianes” quando resistimos às intempéries
governamentais, quando buscamos outros caminhos que
não os já trilhados, quando acreditamos – coisa de fé,
mesmo – no potencial criativo e crítico d@s estudantes e
d@s professor@s.
Conheci pessoalmente Ana Mae na década de 70 do século
XX. [Escrevo assim para deixar claro que faz tempo]. Recém
chegada de Marília, onde morei por 3 anos, e reingressando
na docência depois de ter os filhos, Ana Mae foi minha
orientadora de Artes Visuais na escola onde eu lecionava
para crianças de 4 anos, em São Paulo. Eu era regente de
uma das turmas e dava as aulas de Artes Visuais para as 3
turmas da mesma idade.
Não eram muitos os encontros, mas as orientações
carinhosas e calorosas ficavam registradas e eram colocadas
em prática, com alguma subversão de minha parte, às vezes.
Temerosa de “levar uma bronca”, nem sempre eu relatava
essas subversões, mas, quando relatava, recebia perguntas
em troca: “Funcionou”? “Qual foi o resultado”? “As crianças
participaram”?

{Pensando bem hoje, eu acho que deveria ter relatado
mais as subversões. Isso teria rendido mais conversa e
aprendizagens}
Mudei para Belo Horizonte e perdi o contato pessoal com
ela, mas continuei a acompanhá-la pelos livros que
publicou.
Teoria e Prática da Educação Artística (1975) foi a primeira
referência. Depois vieram Arte/Educação: conflitos e acertos
(1984, 1988), História da Arte-Educação (1986), Arte
Educação no Brasil (1989), A imagem no ensino da arte (1991
– 2019), publicações referências para toda uma geração das
Licenciaturas em Artes no Brasil.
No final da década de 1980 e início da década de 1990,
meus encontros com Ana Mae foram no Festival de Inverno
da UFMG, que foi realizado em várias cidades mineiras. Seu
dinamismo e o incentivo a que grupos se fortalecessem em
defesa da Arte/Educação levavam aos diversos espaços
culturais o entusiasmo e o posicionamento político, nos
Encontros e nas Cartas- declarações que são hoje registro da
memória de suas andanças e da força de seu trabalho.
Em 1995 ingressei no então Programa de Pós-Graduação
em Artes da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo - ECA/USP, sob sua orientação.
Foram quatro anos de um estarmos mais próximas,
interrompido apenas pelo tempo em que ela me exportou
para a Inglaterra, para eu ficar sob a supervisão de John
Swift. Foi uma das grandes benesses da minha vida.

Quando voltei ao Brasil, ao mesmo tempo em que eu
finalizava a tese, participei com ela na elaboração do livro
Tópicos Utópicos (1998), publicado na C/Arte, em Belo
Horizonte. Mais um grande aprendizado.
Seguem-se Arte-educação: leitura no subsolo (1999), John
Dewey e o ensino de arte no Brasil (2001), Inquietações e
mudanças no ensino de arte (2002), Arte/Educação
Contemporânea: consonâncias internacionais (2005), Ensino
de arte: memória e história (2008), Arte, Educação e Cultura
(2012) e Redesenhando o desenho: educadores, política e
história (2015).
Além dessas publicações em que Ana Mae é a única
autora ou organizadora, outras foram as publicações em
parceria, quase sempre com suas orientandas. Um livro que
vai além das questões mais específicas da Arte/Educação e O
pós-modernismo, com J. Guinsburg, publicado em 2005.
Outros têm relação mais direta com temas caros a Ana Mae e
próximas às coautoras. É o caso de Interterritorialidade:
mídias, contextos e educação (2008), com Lilian Amaral,
Arte/educação como mediação cultural e social (2009) com
Rejane Coutinho, Abordagem Triangular do Ensino das
Artes e Culturas Visuais, com Fernanda Pereira da Cunha
(2010), Artes visuais: da exposição à sala de aula (2015), com
Rejane Coutinho e Heloísa Margarido Sales, e Mulheres não
devem ficar em silêncio: Arte, design, educação (2019), com
Vitória Amaral.

Posso ter deixado de mencionar algum livro de Ana Mae,
mas esses foram os que me acompanharam – e
acompanham – no percurso da docência e da aprendizagem
contínua.
As publicações de Ana Mae têm relação com o percurso
que trilhou. É difícil pensarmos a Abordagem Triangular
desvencilhada de sua gestão no Museu de Arte
Contemporânea – MAC/USP, por exemplo.
Certamente também, não há como pensar outros festivais
– como, por exemplo, o Festival de Inverno de Campos de
Jordão – que abrigaram as palavras e ações de Ana Mae, sem
sua presença quer no Núcleo de Arte/Educação ou no seu
âmbito geral.
Creio ser importante que as pessoas que com ela
estiveram no MAC/USP e nesses festivais escrevessem seus
registros sobre esses encontros que foram marcos na
docência e na vida.
Trilhar caminhos e errâncias ao lado de Ana Mae é um
privilégio!

Feliz cumple, en castellano
Conocí a Ana Mae en un congreso en Madrid en el año 2004.
En esa oportunidad al encontrarme con sus ideas, su extensa y
valiosa producción académica pensé: ¿Por qué hay tan pocos
textos de Ana Mae en castellano? ¿Por qué estando tan cerca
Brasil de Argentina no la traducimos y conocemos más?
La obra de Ana Mae brinda una reflexión y una praxis
estrechamente ligada a la educación artística en Argentina,
situada social, estética y políticamente en América Latina; todo
lo que propone encuentra en nosotros-as un lugar de amarre,
un eco, un espacio para multiplicarse en el diálogo de lo
común.
Desde entonces la enseño en mis clases usando videos,
rescatando sus intervenciones y textos en español pero
sobretodo haciendo uso de la lingua franca del Cono Sur:
“portuñol”.
Finalmente y para festejar, este año tendremos la enorme
alegría de publicar una compilación de sus artículos en
castellano, (Coedición UNA- Clacso). Una selección, con
perspectiva
histórica,
que
posibilitará
continuar
transmitiéndola a las nuevas generaciones de educadores y
conversar, indagar e inventar con ella.
De esa primera vez, me quedó resonando una frase que hoy
muchos años después comienzo a entender, dijo algo así como
que “extrañaba la infancia de los hijos”…. Que belleza Ana
Mae tu forma de pensar, de sentir, de mirar y estar en el
mundo … y que suerte tenerte cada vez más cerca.
Gabriela Augustowsky, julio de 2021
Buenos Aires/ Argentina
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Lais me apresentou à Ana Mae na Escolinha de Arte do
Brasil - Rio de Janeiro. Elas eram amigas e falavam sobre
suas experiências Educacionais. Eu?... fiquei calada, pra
não falar besteira...
O tempo passou e Ana veio pra Inglaterra escrever
livros, artigos, assistir palestras, entrevistar educadores.
Foi quando ficamos amigas, quando conversamos muito
sobre a vida, Arte Educação e trabalhamos juntas ( em
entrevista que realizamos com a Seonaid Robertson),
trocamos ideias e rimos muito.
Não tenho fotos... só tenho memórias e muita saudades.
Saudades?? Sempre!
Muita saúde pra você, amiga querida.
E aqui, Ana Mae...continua fazendo muito frio!
Zaíra Milne
Inglaterra, junho de 2021

A Ana Mae Barbosa tem uma sensibilidade tão aflorada
que consegue apreender o próximo na sua totalidade,
valorizando o seu potencial e acreditando que é possível
expandir os seus limites. Uma das pessoas mais generosas
que conheci no mundo acadêmico, uma das poucas que
conseguiu visualizar o meu ser além dos véus do
preconceito e das limitações. Gratidão por tudo!
José Roberto P. Peres,
Rio de Janeiro, junho de 2021.
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Homenagem da FAEB-SP
para Ana Mae Barbosa
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Em 04 de Julho de 2016, o grupo de representantes do
Estado de São Paulo, com apoio de grandes nomes da FAEB e
outras instituições como o MUBE, organizou o I Encontro de
Arte/Educadores do Estado de São Paulo-FAEB/SP. Na
ocasião se comemorou o aniversário de 80 anos da Ana Mae
Barbosa!
Agora, ao trazer essas imagens/lembranças, temos a
alegria de comemorar mais um ano de vida dessa
importante arte/educadora/faebiana!

Ana Mae e participantes do evento
Fonte: Acervo Eliane Andreoli

Ana Mae, Lucimar Bello, Rejane Machado, Quim
Gama, representantes de São Paulo e
professoras/es participantes.
Fonte: acervo Eliane Andreoli

Entrevista
convidada: Profa. Dra. Ana Del Tabor V. Magalhães
por Nélia Lúcia Fonseca

Este mês trazemos uma entrevista com a Professora Dra. Ana Del
Tabor Vasconcelos Magalhães, docente do curso de Licenciatura em
Artes Visuais e de Pedagogia da Universidade Federal do Pará. Sua
História de vida atravessa as histórias de lutas da Federação de
Arte/Educadores do Brasil e da Associação de Arte/Educadores do
Estado do Pará. É cearense de nascimento, mas uma paraense de
coração. Esteve na presidência da FAEB entre os anos de 1994 e
1996, em um dos momentos mais cruciais pela defesa e
permanência da obrigatoriedade do ensino de Arte na LDBEN nº
9.394/96. Ainda lembro até hoje de sua fala emocionada numa
audiência na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. De lá pra cá,
se passaram 25 anos e a dedicação pela docência e sua resiliência em
democratizar e garantir o ensino/aprendizagem de Arte com
qualidade na Educação se mantém firme, forte e expansivo. Traz
consigo a mesma amorosidade de Ana Mae e Paulo Freire; a mesma
indignação contra as injustiças, a deslealdade, a exploração e o
desamor, mas o mais importante é que continua a nos ensinar lições
de alegria, de esperança e de fé para um mundo mais democrático e
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mais justo.

Entrevista
convidada: Profa. Dra. Ana Del Tabor V. Magalhães
por Nélia Lúcia Fonseca

Ana Del Tabor V. Magalhães é docente associada da
Universidade Federal do Pará Cursos de Licenciatura em
Pedagogia e Licenciatura em Artes Visuais, Coordenadora do
Projeto de Pesquisa - O ensino/aprendizagem de Arte nos anos
inicias da Educação Básica: as concepções e percepções dos
professores das escolas públicas de Belém-PA, vinculado à
Faculdade de Educação do Instituto de Ciências da Educação
(ICED) da UFPA. Doutora em Artes pela Escola de Belas ArtesUFMG, Mestrado em Educação pela Universidade da Amazônia,
Licenciada em Educação Artística-Habilitação em Artes PlásticasUFPA. Integrante do Grupo de Pesquisas Ensino de Arte e
Tecnologias Contemporâneas/UFMG- (CNPq) e Integrante do
Grupo de Pesquisa Arte, Memórias e Acervos na Amazônia/UFPAPPGARTES/(CNPq). Membro da Diretoria da Federação de
Arte/Educadores do Brasil-FAEB.

NLF: No ano de 1992, ocorreu o V ConFAEB (Congresso
Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil), em
Belém, com o tema: “Arte-educador: reflexão e práxis no
Ensino da Arte”, e você foi uma das pessoas que estava na
organização. Que memórias você tem desse evento?
ADT: Os Congressos da FAEB são espaços efetivos para
reflexão sobre a Arte e seu ensino em todas as etapas da
Educação Básica, Ensino Superior e educação não formal. Em
cada congresso realizado uma temática é abordada tendo
como referência as questões emergentes em nível nacional.
Em 1992 o Congresso da Federação de Arte/Educadores do
Brasil, realizado em Belém-PA, com a temática: “ArteEducador: reflexão e práxis no Ensino da Arte” recebeu
aproximadamente 600 participantes de todas as regiões do
Brasil e exterior. A presença significativa de representantes
das universidades, escolas e espaços culturais foi fundamental
para implantar e implementar ações no campo da Arte e seus
desdobramentos em áreas afins. A partir deste evento houve
muitas ações/atuações que contribuíram para qualificar as
práticas educativas e as pesquisas nos espaços de educação
formal e não formal. Lembro que foi criado o Fórum
Permanente sobre o Ensino das Artes nas Universidades, o
qual proporcionou ampliar as discussões sobre os currículos
nacionais para reformulação do ensino superior de Arte. A
realização deste Fórum se deu em decorrência de discussões
anteriores, sendo ponto de pauta fundamental nos Congressos
nacionais realizados.

Dentre os argumentos para realização deste congresso em
Belém podemos destacar: “A importância deste Congresso
reside na possibilidade de avaliação da trajetória do ensino da
Arte desde que se tornou obrigatório, bem como o de discutir
bases comuns à formação do arte-educador, respeitando-se a
especificidade de cada linguagem artística e as características
culturais de cada região brasileira” (Projeto do V Congresso da
FAEB, 1992, p.4). O conhecimento das diferentes abordagens
teórico-metodológicas praticadas no país e a contribuição de
especialistas brasileiros e estrangeiros foram os pontos
relevantes para o sucesso deste evento na região Norte.
NLF: Nos anos de 1994 a 1996, você estava na presidência da
FAEB e esses momentos também foram bastantes
significativos, pois ficou marcado pela pressão de arteeducadores de todo Brasil para incluir o Ensino da Arte como
componente curricular obrigatório na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional/LDBEN nº 9.394/96 que estava
sendo elaborada ou sistematizada naquele momento. Como
foi viver esse período? Relate um pouco dessas memórias.
ADT: Presidir a Federação de Arte/Educadores do Brasil
(FAEB), órgão representativo da categoria e que tem como
principal finalidade “apoiar, defender e integrar as entidades
associadas na luta comum pelo fortalecimento e valorização
do ensino de Arte, em busca de uma educação comprometida
com a identidade social e cultural brasileira” (Estatuto FAEB,
1986), foi um dos momentos mais significativos de minha
militância em prol da Arte na Educação.

As atividades desenvolvidas na AAEPA e FAEB possibilitaramme “mergulhar” no Movimento Nacional de Arte/Educação,
conduzir e participar de ações coletivas em prol da melhoria
da qualidade do ensino de Arte, no contexto da educação
formal e não formal. Sinto-me privilegiada por ter participado
ativamente das reivindicações nacionais pela permanência e
obrigatoriedade do ensino de Arte na educação básica, tendo
em vista que, no processo de tramitação da atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, havia interesse de
alguns congressistas de eliminar a área de Arte no Currículo
Nacional Obrigatório.
NLF: Na nossa contemporaneidade ainda há muitas situações
de retrocesso a serem enfrentadas para legitimar
definitivamente o ensino/aprendizagem de Arte na educação,
como por exemplo: o fato de o ensino de Arte estar inserido na
área de Linguagens na BNCC e sendo campo de atuação,
também, dos profissionais de Língua Portuguesa; a inserção
de Artes Integradas como Unidade Temática, o que tem
gerado interpretações equivocadas na escola, dentre outras
situações. Diante desse panorama crítico, o que você
considera necessário à categoria dos professores de Arte para
fazer esses enfrentamentos?
ADT: Penso ser imprescindível ampliar o debate sobre esses
pontos críticos, dirimir as dúvidas existentes para que
possamos organizar nossas ações com competência técnica,
ética e política. Há muitos equívocos de interpretação com
relação a atuação na área de Linguagens. Mas espera-se o bom
senso dos profissionais da área para que haja caminhos
profícuos nas práticas educativas.

No que diz respeito a unidade temática Artes Integradas,
penso que se for na perspectiva interdisciplinar (assim
entendo ser na BNCC), precisamos organizar os desenhos
curriculares de cada escola para que haja ações integradas de
cada modalidade artística e com profissionais de cada
expressão: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
Compreendo que a integração entre as modalidades artísticas
e entre elas e outros campos do saber só pode ocorrer se todas
elas tiverem o mesmo valor ao se integrarem. Se isso não for
prioridade nos currículos escolares, sempre haverá
sobreposição de uma modalidade artística em detrimento das
outras. Portanto, construir conhecimentos sem as hierarquias
de saberes é um desafio no campo das Artes.
NLF: Você defendeu sua tese na EBA/UFMG, em setembro de
2019 e contou na sua banca com a presença da Professora Ana
Mae Barbosa. Como foi ter uma professora que no seu lastro
histórico de educadora influenciou/influencia diversos
pesquisadores, tem vários livros publicados e é uma
referência na defesa do ensino de Arte no Brasil, inclusive
com reconhecimento internacional?
ADT: Sinto-me privilegiada por ter a querida Ana Mae na
banca e ainda tive publicada, por iniciativa dela, uma Resenha
na Revista de Pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes
da UFMG. Suas observações sobre a pesquisa realizada
somaram para fortalecer o reconhecimento das práticas
educativas no contexto dos estágios supervisionados no curso
de Licenciatura em Artes Visuais da UFPA. Sou eternamente
grata pela orientação da Professora Lucia Pimentel e a banca
composta por profissionais que muito admiro pela qualidade
de suas pesquisas.

NLF: Eu tive a grata satisfação de assistir sua defesa de tese e
lembro que a professora Ana Mae disse que sua tese precisava
ser lida pelos professores dos cursos de licenciatura no campo
das Artes, pois traz dados importantes sobre o estágio docente.
Você sempre defendeu uma formação qualificada nas
licenciaturas do campo das Artes/Artes Visuais e está sempre
refletindo criticamente em seus artigos sobre a formação
docente e o ensino/aprendizagem. Você considera que as
pesquisas têm avançado, desvelando dados importantes para
os cursos de licenciatura em Artes Visuais?
ADT: Ana Mae ressalta na Pós - Revista de Pós-graduação em
Artes da Escola de Belas Artes da UFMG - que a Tese deveria
ser publicada para ser distribuída ao Conselho Nacional de
Educação e considera relevante: “O que pensam os ex-alunos é
que deve guiar qualquer reformulação de ensino das
universidades. Para mim, é isso que distingue um Projeto
Tradicional de Educação de um Projeto Democrático: ouvir os
alunos” (BARBOSA, 2019, p.444).
Sem dúvida que precisamos investir mais em pesquisas que
possam trazer as experiências de sala de aula. E no campo da
Arte na Educação ter mais dissertações e teses que reflitam o
ensino/aprendizagem é condição primordial para qualificar as
práticas educativas e fortalecer o reconhecimento de
pesquisas na área.

NLF: Esse mês o Boletim faz homenagem à professora Ana
Mae Barbosa, pelo seu aniversário de 85 anos. Nos fale um
pouco de sua relação com professora Ana Mae ao longo desses
anos e o quanto do pensamento de Barbosa influenciou suas
ações enquanto professora do curso de licenciatura em Artes
Visuais e Pedagogia da UFPA, bem como seu ativismo pelo
ensino de Arte na educação formal e não formal?
ADT: Minha relação de amizade com Ana Mae inicia nos anos
de 1983 quando ingressei no Curso de Licenciatura em
Educação Artística/Habilitação em Artes Plásticas na UFPA.
Como estudante participei de vários Congressos da FAEB e
sempre fui interessada nas rodas de conversas no final de cada
dia dos eventos. Aprendi e aprendo a cada encontro em que
posso participar dos momentos de reflexão sobre o campo da
Arte e seu ensino. O aprendizado é permanente, as trocas são
muito significativas e a amizade com Ana Mae se fortalece em
função de sua amorosidade. Tanto no curso de Licenciatura
em Artes Visuais como no Curso de Pedagogia as pesquisas de
Ana Mae são referências para os debates em sala de aula sobre
ensino/aprendizagem, formação docente, política, dentre
outros assuntos. Sua escrita é de fácil acesso e os debates são
deveras significativos na formação de professores
críticos/reflexivos. Sem dúvida, é uma referência necessária
nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro, como também no curso de Pedagogia.

Ana Mae Barbosa e Ivone Mendes Richter em mesa durante V
ConFAEB, Belém, 1992. Fonte: acervo Ana Del Tabor

Ana Mae Barbosa, Ivone Mendes Richter, Roberta Puccetti, Alice
Bemvenuti, Laís Aderne e Ana Del Tabor. Encerramento do X ConFAEB,
Macapá, 1997. Fonte: acervo Ana Del Tabor

Arão Paranaguá de Santana
por Leda Guimarães e José Mauro Ribeiro

Arão Paranaguá.
Fotografia: Leda Guimarães
Fonte: acervo Leda Guimarães
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Arão Paranaguá de Santana
por Dra. Leda Guimarães
Meu caro amigo, o professor...
Escrever sobre uma pessoa que se admira
profissionalmente e que além disso, é sua amiga, é um
exercício delicado pois certamente essa escrita será
contaminada por afetos, memórias, aspirações comuns, etc.
Pode ser desnecessário fazer essa introdução, retórica vazia,
mas, faço não para pedir desculpas a quem irá ler estas
linhas, faço no sentido de lembrar a mim mesma, quão
preciosa é essa condição a essa altura da vida, quando já
percorremos muitas estradas e enfrentamos tantos desafios
na vida, na arte e na educação.
Arão, meu caro amigo, me recebeu na UnB em 1978, eu
chegando ao curso de Licenciatura em Educação Artística –
Artes Plásticas e ele já veterano, quase concluindo, me passou
materiais de desenho, quase me dando régua e compasso a
trilha do ensino de arte que ambos seguiríamos. Nascia uma
amizade cúmplice que se manteve ao longo dos anos.
Acredito que posso delinear dois fios que tem costurado essa
amizade, um lugar de fala a partir de um certo ethos de
piauiensidade (lá vou eu inventando) o gosto pela educação e
pelas artes. Esses fios também alinhavaram diferenças, ele a
pessoa organizada, diligente, atento aos fatos políticos, eu a
diletante aerada, que inventava projetos sobre os quais falava
apaixonadamente e que ele, pontuava com embasamentos
conceituais e políticos.

Por sua indicação e convocação, estivemos presentes nas
avaliações dos PCNs, na elaboração das Orientações
Curriculares para o Ensino Médio, nos debates sobre a BNCC
no MEC, em Brasília e na avaliação do Programa Nacional do
Livro Didático - PNLD e outros momentos das discussões da
construção do campo do ensino da arte no Brasil.
Nossas famílias são do Piauí, mas lembro de termos nos
conhecido em Brasília, e depois, de onde estivéssemos havia
um laço, uma comunicação, o prazer da conversa. São Paulo,
São Luís, Teresina, Goiânia. Arão vai para a UFMA em 1992,
instituição na qual permanece até se aposentar em 2015. Pela
mesma instituição, em 2011, foi agraciado com a láurea
Palmas Universitárias, concedida pela administração
superior mediante indicação de pares. Reconhecimentos são
importantes e necessários num país que costuma esquecer os
seus e louvar outrens.
Assumimos juntos a Federação de Arte Educadores do
Brasil no biênio de 2011-2012, ele presidente e eu vicepresidente, um dos “combinados” dessa gestão, foi a de
pensar a diretoria de forma sempre ampliada, uma diretoria
composta por pessoas que vinham na militância dessa
Federação, trabalhávamos fazendo consultas por e-mail, com
um grupo expandido, com vários nomes, e assim, o debate
era aquecido para além dos membros da diretoria oficial. Um
exercício compartilhado também com competentes amigos e
amigas como Celinha e Darlan, nos circuitos das artes e dos
afetos. Anos depois, quando assumi a presidência da FAEB no
biênio 2017-2018, ele continuou junto, firme na parceria,
consolidada já nos primeiros tempos.

Arão herdou do pai, prof. Raimundo N. Monteiro de
Santana o talhe elegante e gentil, e a expressão atenta ao que,
e a quem passa ao seu redor. Como ele diz, o prof. Santana
era um caçador de talentos, eu acredito que Arão também
seja, aquele tipo de gente que gosta de gente, que se encanta
com as criaturas. Quem estudou com Arão seja na graduação
ou na pós-graduação tem muitas histórias para contar sobre
essa sua natureza. Eu e Zé Mauro nos referimos a ele como “o
professor”, uma brincadeira séria e amorosa, que alude a essa
maneira do Arão estar no mundo, comprometido com a causa
da educação, compromisso que não se arrefeceu com a
aposentadoria. Esse compromisso vai além dos livros e
artigos que escreveu, dos eventos que palestrou, das aulas
que ministrou, é um estado de alerta a causa, um zelo político
para a existência, que para a nossa sorte, esse chão tem sido o
ensino de arte e a formação docente. Sua área específica é o
teatro, mas o seu compromisso é mais amplo, por uma arte
educação ampla, geral e irrestrita!
Na estrutura das narrativas do herói, existe a etapa do
retorno da sua jornada, retorno a casa, ao seu lugar. Depois
da aposentadoria Arão volta a Brasília, uma de suas casas,
espaço e tempo de sua formação acadêmica, universidade,
primeiros trabalhos, engajamentos políticos, amores etc.
Mais recentemente, Arão voltou a Teresina, sua primeira
casa, também espaço e tempo de formação da meninice e
primeira juventude, primeiras aprendizagens. Reaprende a
estar na cidade sem esquecer do que foi, mas com olhos para
o presente que o recebe na nor-tris-teresina, mote
torquatianiano para os que voltam a essa terra.

Mas a volta do Arão é para o tempo presente, convocado
pelos acontecimentos e pessoas tem se articulado na luta pela
criação de um curso superior, de uma Licenciatura em
Teatro, causa antiga de muitos no Piauí, que agora ganham
esse amoroso e capacitado aliado.
O professor é um excelente contador de casos, entre
memórias de acontecidos pessoais a fatos de bastidores
faebianos como por exemplo, o embate entre hegemônicos e
combativos, quando Ana Mae Barbosa, nossa homenageada
nesse Boletim, desafiou um importante educador que não
concordava com a inclusão da arte como disciplina no
currículo regular da educação. Assim, ao falar do meu amigo
professor, falo de tanta gente que vem junta nesses fios da
história da arte educação nos nossos brasis brasileiros.
Termino assim cantando: “Minha estrada meu caminho, me
responda de repente, se eu aqui não vou sozinho, quem vai lá
na minha frente? Tanta gente tão ligeira, que eu até perdi a
conta, mas cantando agora insisto, fora a dor que a dor
conta....(a estrada e o violeiro, Edu Lobo)

Referências
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Arão Paranaguá de Santana
por Dr. José Mauro Ribeiro
Ao ensejo desta comemoração, solicitaram-me falar um
pouco sobre a trajetória docente do professor Arão Santana.
Dois pontos se destacam nessa frase inicial: sua trajetória
docente, cujo êxito, por seu significado, não cabe em palavras
simples, mas talvez em ideias, e o título de professor, que
além de mestre também se reveste de outros qualificativos,
como companheiro de lutas e de sonhos. Na simbiose entre
esses dois pontos talvez esteja a chave que vai permitir
vislumbrar sua grandiosidade profissional e humana,
também essas inseparáveis.
Por isso, minha resposta àquela solicitação se reveste não
só de preocupação por tentar escolher, entre os tantos
registros valiosos da vida de Arão, os que melhor pudessem
retratá-lo sem omitir seu brilho e ao mesmo tempo,
corresponder à incumbência de falar em nome dos faebianos.
O compartilhamento de uma grande amizade e de
companheirismo com Arão, na luta insistente em prol da
inscrição e da consolidação do aprendizado de artes nos
currículos escolares nacionais, e o emblema que carrego por
isso talvez justifiquem o convite. Seja como for, sinto-me
orgulhoso e grato por fazer parte deste ato de distinção. Mas
como sei que não vou conseguir esgotar os méritos desse
notável ser humano, apenas vou mostrar alguns aspectos que
testemunham e que ilustram seu percurso como arteeducador e militante da educação estética, conforme entendo
e vejo.

Conheci Arão quando ele cursava o primeiro grau (então
curso ginasial) no Colégio Jesuíta (Diocesano), em Teresina
(PI), e ele já se destacava como primeiro aluno da turma. Mas
como “ninguém é perfeito”, ao mesmo tempo ele era
conhecido nas aulas de Educação Física como o maior “perna
de pau” entre os alunos que praticavam futebol.
Alguns anos mais tarde, reencontramo-nos na
Universidade de Brasília. A vida nos colocou no mesmo
espaço e em união com os mesmos interesses: éramos,
ambos, graduandos em áreas de arte: eu, estudando
arquitetura, e ele, cursando Artes Plásticas. Nessa época, as
universidades brasileiras se encontravam em um clima
bastante conturbado em razão do forte controle social
(estudantil), exercido pelas mãos de ferro da ditadura militar
então instalada no país. Na UnB, nós e um grupo de colegas
organizávamos manifestações diversas, como passeatas,
assembleias e atos públicos contra os desmandos do dito
regime autoritário. Para nós, da área artística, a trincheira
mais apropriada eram as ações teatrais, com encenações nos
espaços livres do campus, geralmente, cenas rápidas
(happenings) que ora denunciavam as prisões de alunos e de
professores efetuadas ali mesmo, ora exigiam o direito à
liberdade de expressão na universidade.
Nesses movimentos teatrais, Arão era um dos que mais se
destacavam, integrando o grupo de teatro mais organizado
dos estudantes da UnB, o Grupo Pedra. Seu desempenho em
Brasília reproduzia o brilho dos anos ginasiais do Colégio
Jesuíta em Teresina.

Em 1977, na primeira greve geral da UnB, vários
estudantes e Arão foram presos, quando ficou demonstrada
sua fleuma de guerreiro, a mesma que vive em todos os que
têm uma causa e perseguem um bem maior. Esse fato
acrescentou mais uma estrela às que já brilhavam em seu
favor.
Com a chegada dos tempos de liberdade e de sua
expressão no convívio democrático, ombreamos nossa ação
política, engajados no Sindicado de Professores do DF.
Defendemos causas da educação em geral, principalmente as
relativas à necessidade do ensino de artes nas escolas,
antenados que estávamos com os movimentos que ocorriam
em várias regiões do país, comandados pelas mestras Noêmia
Varela (PE), Ana Mae (SP), Ivone Richter (RS), entre outras.
Graduados, iniciamos nossa carreira de professores de
Educação Artística em Brasília, eu em escolas da rede
privada, e Arão, como concursado da Rede Pública de Ensino.
Em razão do trabalho que vínhamos desenvolvendo, fomos
convidados pela atriz Dulcina de Morais para compor o
quadro docente da Fundação Brasileira de Teatro, Escola
Superior de Artes, recém-criada por ela. Assim debutamos no
ensino superior.
Nessa época, impulsionado pela nova ordem democrática,
o país pulsava em todos os sentidos. E nesse clima fértil,
novos projetos sociais e culturais brotaram em todo o país.
Laís Aderne, nossa ex-professora, propôs a realização, na
UnB, do Festival Latino-Americano (I FLAAC), acolhendo em
sua programação o “I Encontro Latino-Americano de ArteEducação”.

Esse evento terminou se tornando um dos fatos que mais
impulsionou o movimento de organização política dos arteeducadores do país, porque em sua programação, foi criada a
Federação dos Arte-Educadores do Brasil, instituição que se
notabilizou pela luta em prol da cidadania estética do nosso
povo e pelas conquistas obtidas pela inscrição e consolidação
do ensino artístico em nosso País.
Algum tempo depois, selecionado por meio de concurso
público para a Universidade Federal do Maranhão, Arão
afastou-se de Brasília para assumir o cargo de professor no
Curso de Licenciatura em Teatro. Lá, exerceu por 25 anos um
significativo papel de liderança docente, o qual veio reforçar
seu percurso como cidadão e educador, confirmando os
méritos que validam essa homenagem pela FAEB. Seu
Currículo Lattes comprova esse percurso na UFMA, por meio
de ações como: criação de grupos de pesquisa nas áreas de
pedagogias do teatro; formação de professores; ações
culturais e implementação de novas tecnologias. Ele também
foi um relevante protagonista na criação de cursos de pósgraduação, a exemplos do Mestrado Interdisciplinar Cultura e
Sociedade e do Mestrado Profissional em Artes (Profartes).
Fora da academia, Arão incrementou expressivas
interlocuções entre a UFMA e a comunidade, incentivando a
criação de grupos teatrais pela cidade e realizando
apresentações cênicas com seus alunos em teatros e praças
da capital maranhense e no interior do estado. Seu
desempenho em prol da cultura obteve o merecido
reconhecimento da Câmara de Vereadores de São Luís que
lhe concedeu o título de “Cidadão Ludovicense”.

Em termos de produção acadêmica, publicou sete livros,
participou de coletâneas como autor de capítulos e publicou
artigos em revistas especializadas. No plano nacional, prestou
serviços de consultoria em universidades federais, em órgãos
da administração pública – associados ao PNLD, aos
Parâmetros Curriculares Nacionais e ao SINAES – e foi
presidente da FAEB, entre outros. Aposentado em 2015,
continua vinculado à Pós-Graduação do Departamento de
Artes da UFMA e a outras frentes produtivas.
Como visto, Arão soube driblar muito bem tudo o que
poderia impedir a realização de suas propostas de vida e de
profissão, provando aos colegas do ginasial que não era
“perna de pau”.
Mas o ensejo desta homenagem e também o sentido de
companheirismo e de lealdade de Arão para com os colegas e
seu sentimento de classe (estou certo) me permitem
aproveitar este espaço para falar dos tempos sombrios de
hoje. A brilhante trajetória do homenageado tem
correspondentes em muitos de nossos companheiros
faebianos, mas nossas conquistas correm sério perigo. Os
pilares que fundamentaram o início de nossa jornada e os
exemplos de nossos líderes Augusto Rodrigues, Noêmia
Varela, Ana Mae, Ivone Richter e Laís Aderne, seguidos por
Arão e tantos outros, estão sendo diuturnamente agredidos
em suas bases éticas, estéticas e políticas. Pautas que
considerávamos ultrapassadas voltam à tona e começam a
impactar as mentes e os corações de nossos professores em
seus cotidianos escolares.

Uma ação organizada para enfrentamento político,
espelhada em exemplos de nossos mestres e continuados por
outros guerreiros no chão da escola, se faz urgente para
impor a resistência necessária em prol da superação do
estado de anomia e barbárie instalados.
Finalmente, se relatei alguns fatos da trajetória de Arão
para ilustrar seu valor, também busquei demonstrar que os
resultados de muito do que ele ajudou a construir, junto com
grandes mestres, estão hoje sob o impacto do descaso que
permeia o projeto educacional do país. Se neste depoimento
fui um espectador que mirou o exemplo de Arão num
contexto mais amplo, fui também, num sentido mais
específico, um amigo que se valeu de experiências conjuntas
para realçar seus traços pessoais.
Envolvi-me em ambas as perspectivas. E quando isso
acontece, segundo Hannad Arendt “Homens em tempos
sombrios”, (1987, p. 21), “[...] o relato do ocorrido aí se detém
e uma narrativa composta, um parágrafo a mais, acrescentase aos recursos do mundo. Retificada pelo poeta ou pelo
historiador, a narração da história obtém permanência e
estabilidade. Assim a narrativa recebe seu lugar no mundo,
onde sobreviverá a nós. Lá ela pode subsistir.”
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Ideias da obra.
É com imensa alegria que venho compartilhar minha leitura
recente, o livro que acabou de ser lançado, Pedagogia das Artes
Cênicas: (re) existências plurais, quinto volume da série
encontros, com organização de Tiago Cruvinel, Márcia
Strazzacappa e minha (Wellington Menegaz). Esse volume é
fruto dos encontros do GT Pedagogia das Artes Cênicas da
Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes
Cênicas, e traz duas traduções e dez artigos de pesquisadoras e
pesquisadores que investigam o ensino do teatro e da dança.
Uma publicação fundamental para professoras e professores de
Arte, artistas, investigadoras/es etc. que está disponível no site
da Amazon.
A seguir as obras que compõe o livro, bem como suas autoras e
autores. Após a apresentação, feita pelos organizadores, temos a
primeira e a segunda tradução, no caso, Dorothy Heathcote
sobre educação e drama: uma introdução, da professora e
pesquisadora Cecily O’Neill (trad. Diego de Medeiros, Nara
Wedekin e Wellington Menegaz) e O perigo da utilização do
teatro como dispositivo educativo a partir do projeto de León
Chancerel (1929-1941) de Christiane Page (trad. Tiago Cruvinel).
Na sequência temos os artigos: Por uma pedagogia teatral
intolerante de Fernando Bueno Catelan; A peça sonora e a
pessoa com deficiência visual: uma experiência cênica no
contexto escolar de Thiago de Lima Torreão Cerejeira e
Jefferson Fernandes Alves; Quando Ganga dança o Banzo
d’África: a dança-educação no fortalecimento da identidade
étnica em adolescentes negros na Zona da Mata Mineira de
Emerson de Paula;

Teatro fórum: a prática artística da necessidade de Dimir
Viana; “Corporivivências”, enredos e caminhos de formação
docente de Rosana Baptistella e Daniel Santos Costa; Nelson
in process: experiências de process drama no ensino de
teatro de Ariane Guerra Barros, Flávia Janiaski Vale e
Vanessa Lopes Ribeiro; Palhaças e palhaços na arteeducação: a descoberta da palhaçaria e a construção de
identidades de Eliana Rosa Correia (Lika Rosá); Teatro de
sombras: experimentações no centro de ensino fundamental
101 do recanto das EMAS/DF de Jailson Araújo Carvalho;
Jogar, expressar, aprender e ensinar construindo processos
de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental I
de Francisco Souza da Silva; O PIBID no desenvolvimento de
percepções sensíveis na formação do professor de teatro de
Guaraci da Silva Lopes Martins e Robson Rosseto.
Boa leitura.

