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Editorial
por Roberta Puccetti

Centenário do nosso patrono educacional! Paulo Freire!
Paulo freire o patrono da Educação Brasileira!
Em 2012 foi criada a lei número 12.612, que define Paulo
Freire como o patrono da educação brasileira. Um
reconhecimento da importância desse grande educador e de
todo o trabalho e ações que ele desenvolveu durante sua vida.
Sem dúvida um dos maiores ícones e referência da educação
mundial!
Ele nos presenteia com uma visão de educação muito diferente!
Nos traz um novo olhar para a escola, para os professores e para
os alunos.
Dizia que “precisamos ler o mundo para transformá-lo”. Olha
a importância e reponsabilidade da nossa área de Artes! E ainda
“Não há criatividade sem risco! Não há desenvolvimento
intelectual sem risco”!
Destacava a relevância das experiências tanto do aluno como
do professor ele dizia que era preciso conhecer e partir da
experiência do aluno. Não acreditava em um ensino que se
transfere conhecimento, mas sim na troca, no diálogo, na escuta
elementos presentes nas relações educacionais, nos processos
de aprendizagem.
Ele nos convida a pensar quando diz “Não há saber mais ou
saber menos: há saberes diferentes”.

O boletim desde mês traz uma homenagem a esse ícone da
educação iniciando pela imagem da capa, passando pela
“OCUPAÇÃO Paulo Freire”, por Ana Mae Barbosa, a “Carta a
Paulo Freire: reflexões sobre minha vida de arte/educador por
Francione Oliveira Carvalho. Meus encontros com Paulo Freire
por Luciana Távora, Autonomia e prática social: o centenário de
Paulo Freire por Vinícius Luge, a Entrevista: Um tributo à Paulo
Freire por Inéz Fernández Mouján, Paulo Freire, el despertar
permanente de la curiosidad por Ramón Cabrera, O que estou
lendo...por Carmem Lúcia Capra e finalizamos com a homenagem
à Lucia Gouvea Pimentel por Juliana Gouthier Macedo e Ana Del
Tabor.
Realizar o boletim de setembro em comemoração ao seu
centenário é resgatar, relembrar, reforçar e reiterar a importância
e significado do que Paulo Freire nos deixou. Nos faz, no meio de
tantos acontecimentos e das diretrizes educacionais vigentes, não
nos distanciarmos dos nossos ideais, do foco no que realmente
necessitamos, nos remetendo a necessidade de lutarmos como
nunca.
Pois para Freire “a Educação era uma ferramenta para
transformação da sociedade. Se a educação sozinha não
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no
trabalho, na ação-reflexão. ...”
A partir da crítica de que essa educação é uma educação da
resposta e não da pergunta, segundo Freire, termino então, esse
editorial com algumas perguntas para refletirmos.
Neste momento tão difícil que vivemos, como podemos mostrar
que a educação transforma e desenvolve uma sociedade?
E ainda como podemos “provar” que a Arte é e sempre será
fundamental para a transformação desse mundo?
Finalmente, o que podemos enquanto Arte /educadores
realizarmos para resgatarmos a real importância da arte na
educação na atual conjuntura política e educacional?

Imagem da capa...

Educação para adultos, 2010, Jonathas Andrade

Educação para Adultos, 2010 (60 cartazes emoldurados, 34x46cm)
O ponto de partida deste projeto é uma série de 20 cartazes
educacionais impressos na década de 70 e utilizados por minha
mãe enquanto professora na rede pública de ensino nos anos 80 e
90.
Utilizando conceitos e procedimentos do método Paulo Freire de
alfabetização, os cartazes foram base para uma série de encontros
diários com um grupo de analfabetas, durante um mês. O percurso
das conversas de cada dia se tornava pauta fotográfica para novos
cartazes criados por mim que voltavam para as conversas, criando
uma espécie de engrenagem artístico-educacional.
Ao fim deste processo, o trabalho se apresenta como um painel de
60 cartazes de ontem e de hoje, que mesclam vários tempos
históricos - 64, 71, 80, 90, 2010. Esta coleção final se descola do
processo que a gerou podendo ser lida segundo o repertório do
espectador, seja como uma enciclopédia fotográfica, um arquivo de
crônica nacional, ou ainda um plano educador revisado,
contraditório e ampliado.
Para leitura do texto, na íntegra, sobre o projeto e para ver outros
trabalhos de Jonathas Andrade, acessar:
https://cargocollective.com/jonathasdeandrade/educacao-para-adultos

OCUPAÇÃO Paulo Freire
por Ana Mae Barbosa

Detalhe.Ana Mae e Paulo Freire. Semana de Arte e
Ensino. Acervo da autora.
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OCUPAÇÃO Paulo Freire
por Ana Mae Barbosa

Painel Paulo Freire. CEFORTEPE - Centro de
Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional Prof.
"Milton de Almeida Santos", SME-Campinas por Luiz
Carlos

"A educação das massas se faz, assim, algo de
absolutamente fundamental entre nós. Educação que,
desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força
de mudança e de libertação. A opção, por isso, teria de ser
também, entre uma “educação” para a “domesticação”, para
a alienação, e uma educação para a liberdade. “Educação”
para o homem-objeto ou educação para o homem-sujeito.
Esclarecimentos, Primavera de 65, Chile. 23ª edição, pág.
36.

A extrema direita do Brasil nunca imaginou que o espirito
de Paulo Freire habitasse em nós e nos desse tanta energia.
Os 100 anos de Paulo Freire estão sendo comemorados em
todo o mundo, da Nova Zelândia a São Tomé
No Brasil desde o ano passado que todos os freireanos se
reúnem falam uns para os outros e arrebanham novos
leitores e intérpretes das ideias de Paulo Freire.
O Coletivo Paulo Freire criado por Erundina e muito bem
coordenado por aqueles e aquelas que trabalharam com ele,
vem esperançando todos nós e acaba de lançar o livro dos
100 anos escrito por 100 colaboradores.
Hoje, dia 19 de setembro, no exato dia do aniversário de
100 anos de Paulo Freire, o Itaú Cultural abriu a Ocupação
Paulo Freire, no segundo andar de seu edifício. Felizmente
ficará aberta até dezembro e conclamo todos aqueles que
não concordam com a tentativa de destruição do ideário
freireano que a visitem. Fiquei muito feliz, pois, os
organizadores da Ocupação deram uma aparência alegre a
instalação, escolheram recortes de vídeos que o apresentam
em conversas descontraídas. Em um dos vídeos, ele que era
um grande contador de casos, conta a história de se
surpreender com a assimilação inconsciente das normas e
preconceitos culturais que já havia contado para mim e meu
marido no passado. Eis a história: No seu exilio no Chile fez
amizade com um professor e um dia os dois estavam
conversando e Paulo Freire coloca a mão no ombro do
colega enquanto conversava, que era um habito comum
para ele no Recife . O amigo encabulado o adverte que no
Chile um homem não coloca a mão no ombro de outro
homem, pois isso pode ser mal interpretado.

Ele volta para casa pensando que devia haver algo errado
naquela terra por condenar um gesto simples de afeto.
Tempos depois na Tanzânia, na África, sai de uma aula
com um colega para passear pelo campus e o colega pega a
mão dele e sai andando. Então foi a vez de Paulo Freire ficar
muito encabulado pensando o que diriam seus amigos do
Recife ao vê-lo passear de mãos dadas com outro homem e
assim que pode guarda a mão no bolso. Moral da história.
Como dizia minha avó “ cada roca tem seu fuso e cada terra
tem seu uso”. As interdições culturais afetivas nos penetram
sem delas termos consciência.
A epistemologia de Paulo Freire está baseada na
conscientização e no diálogo que levam a decolonização de
si e da história.
Além de muitas fotos reveladoras de sua cativante
personalidade há muito material produzido em espanhol
que eu não conhecia O design expositivo está muito
atraente, claro e ondulantemente motivador. Trabalhei na
Escolinha de Arte de São Paulo com Madalena e uma foto me
comoveu. Madá mais ou menos com 16 anos de acordo com
nosso cálculo, meu e de Regina Machado com quem visitei a
exposição, como monitora da experiência de alfabetização
no Rio Grande do Norte em 1963.
Entre os livros expostos com os comentários de Paulo
Freire no próprio livro (marginalia) está um de Aldous
Huxley que meu marido e eu liamos avidamente na
juventude. Chegamos a conhecê-lo, em uma verdadeira
aventura de fãs que atacam o ídolo.

Conheci Paulo Freire, Dona Elza e Noêmia Varela (os três
eram muito amigos) ao mesmo tempo quando tinha 18 anos.
Eles mudaram meus planos e desejos para o futuro e
influenciaram todas as fases da minha vida pessoal e
intelectual.
Noêmia Varela me salvou da acomodação, por amor, ao
modelo burguês de mulher. Havia combinado com meu
marido que quando tivéssemos filho eu deixaria de
trabalhar, mas quando fiquei grávida, Noêmia Varela
decidiu conversar com ele advertindo que me tirar o
trabalho seria me matar interiormente.
Quando estava no terceiro ano da Faculdade de Direito
quis desistir do curso porque era uma experiência horrível
de preconceito de gênero. Fui vítima de ataques machistas
por parte da maioria dos professores, literalmente desde o
primeiro dia de aula à última prova de avaliação para nota.
Procurei conversar com Paulo Freire e ele me recomendou
fortemente continuar o curso dizendo que o Direito
desenvolvia a capacidade hermenêutica que eu poderia
aplicar a qualquer área em que fosse trabalhar.
Quando fiz exame de Livre Docência na USP ele foi
examinador de minha tese que defendia além da expressão
artística através do fazer arte também a imagem na sala de
aula para ser lida, analisada, comparada, interpretada em
busca de diferentes significados e em função de construir
uma iconografia rica pra o aluno. A iconografia é a
bibliografia do olhar. Paulo Freire além de me dar nota
máxima em todas as provas me lembrou que ali estava
acontecendo o que ele previra, eu estava usando a
hermenêutica na Arte/Educação.

Para escolher a Universidade onde fazer doutorado, nos
Estados Unidos, também fui me aconselhar com ele que
escreveu uma carta de recomendação linda para a
Universidade de Boston. Graças a apresentação ao ser aceita
o diretor da Faculdade de Educação me disse: - Você está
aqui para corrigir um desvio de carreira mas seu nível já é de
uma doutora. Fui tratada com toda deferência e pude fazer o
doutorado em um ano e meio.
Quero terminar citando Carlos Rodrigues Brandão(1)
"Se me fosse pedido para resumir todo o pensamento
fundador de Paulo Freire em algumas poucas palavras,
como breves sentenças de menos de uma linha cada, eu
escreveria isto:
Que ao ser humano seja dado:
Viver a sua vida
Criar o seu destino
Aprender o seu saber
Partilhar o que aprende
Pensar o que sabe
Dizer a sua palavra
Ousar transformar-se
Unir-se aos seus outros
Transformar o seu mundo
Escrever a sua história".

Brandão , Carlos em Qual Paulo? Que Educação? 20 fragmentos de memorias a
respeito o que veio a ser a Educação Popular, acompanhados de um “adendo”pag 35
Enviado por e-mail pelo autor em julho de 2021

Agora proponho a todos vocês um exercício de leitura
dessa imagem. Paulo Freire ensinava a alfabetizar inserindo
os alunos em sua cultura através de imagens produzidas por
artistas.
Ao morrer ele tinha uns dez quadros de um artista
popular de São Tomé, cujo sobrenome também era Freire,
de quem ele comprava porque gostava, mas usava como
base para dialogar acerca da cultura local com seus alunos.
Mandem-me por favor suas leituras
annbarbosa@anhembi.br

Paulo Freire retratado no mural da Tua UFRGS. Foto:
Secom/Arquivo

CARTA A PAULO:
reflexões sobre minha vida de arte-educador
por Francione Oliveira Carvalho
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CARTA A PAULO:
reflexões sobre minha vida de arte-educador

Terra Assunção, Fin del mundo (2020), Fotografia digital.

- Não consigo respirar.
Há tanto tempo desejo escrever para você. Há tanto para
falar. Quando você partiu eu entrava na universidade. Seus
livros, suas ideias, seu entusiasmo circulava entre mochilas,
restaurante universitário, biblioteca e salas de aulas. Mas não
posso dizer que te entendia. Demorou tempo para entender
que a conversa que propunha era muito mais longa, profunda
e exigia um outro tempo de envolvimento. Vivendo cada vez
mais no frenesi do tempo, na aceleração que impede que as
coisas e as palavras se revelem, foi aos poucos que percebi
que você realmente se importava comigo, seu convite à
conversa não era protocolar, seu gosto pelo diálogo e seu
amor pelas pessoas era de verdade. Fui deixando se ser quase
coisa (1).

1.FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2012.

- Não consigo respirar.
E pouco a pouco, entre erros e acertos, fui me tornando
professor de Arte, você me ensinou a lidar com a incerteza. A
compreender que as contradições vivenciadas numa sala de
aula é uma articulação entre teoria e prática que revela uma
práxis política inerente ao saber docente.
Estou envergonhado, mas preciso te dizer, acredita que
hoje, novamente, há grupos que defendem a despolitização da
educação? Não compreendem que “a educação precisa tanto
da formação técnica, científica, profissional quanto do sonho
e da utopia”(2).
Como disse o poeta: “Eles não estão entendendo nada,
nada, nada(3).
Não entendem que ninguém pode estar no mundo, com o
mundo e com os outros de forma neutra. Afinal, não posso ser
professor, artista, pesquisador, se não percebo que minha
prática não pode ser imparcial. “Ela exige de mim uma
definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura" (4)
- Não consigo respirar.
Preciso de mais fôlego para continuar.
Paulo, acredita que hoje defendem que cada pessoa se
torne uma empresa? Tenha flexibilidade para se moldar às
leis do mercado? O empreendedorismo tão alardeado e
defendido pelo sistema financeiro e pelos grupos privados de
educação fez com que os jovens acreditassem que eles
próprios seriam responsáveis pelo seu sucesso profissional
2. FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
202, p. 49.
3.VELOSO, Caetano. III Festival Internacional da Canção, Rio de Janeiro, 1968.
4. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 102.

e que isso não estaria atrelado a um sistema econômico
perverso que não oferece as mesmas oportunidades a todos.
O enfraquecimento da educação pública em contraponto ao
fortalecimento do sistema privado “deu-se ao mesmo tempo
em que a socialização se deslocou da escola para a mídia, a
publicidade e o consumo" (5).
- Não consigo respirar.
O empreendedorismo traz consigo muitas dimensões de
flexibilidade: a salarial que tende de acelerar ajustes a partir
da demanda do mercado; a flexibilidade de vínculo
empregatício que reduz a segurança do trabalhador e os
custos das empresas; a do emprego que possibilita as
empresas modificar estruturas, custos e as funções dos
trabalhadores sem alteração nos salários, a flexibilidade de
habilidade, que seria a capacidade de ajustar as
competências dos trabalhadores às necessidades do
mercado.
Desta forma, é imprescindível que enquanto educadores
tenhamos clareza do que está verdadeiramente em pauta
quando se fala de flexibilidade e de reforma estrutural no
mundo do trabalho e de que maneira afirmamos ou nos
insurgimos a partir de nossas práxis político-pedagógicas.
Afinal, um dos objetivos centrais defendidos pelos
conglomerados empresariais que veem a educação como um
produto, ou um serviço, “é produzir tanta conformidade ou
“consenso” quanto for capaz, a partir de dentro e por meio
dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente
sancionados" (6).
5. MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008, p.
16.
6. MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008, p.
45.

Não podemos corroborar o discurso das instituições
financeiras internacionais como o Banco Mundial que
insistem que "os currículos inadequados" sem relação com a
economia deveriam ser excluídos, que legitimam o
empreendedorismo nas escolas como forma de incorporação
da cultura empresarial e se esforçam para transferir a
educação e o ensino da arte para organizações não
governamentais, transferindo atividades desempenhadas por
empregados profissionais para voluntários ou empregados
com contratos precários.
- Não consigo respirar.
Paulo, a educação que compreende é tão diferente disso
tudo. Falo no presente porque após sua partida, suas ideias e
valores continuam sendo defendidos por tanta gente bacana.
Adenilde Petrina Bispo, Ana Mae Barbosa, Ailton Krenak,
Carlos Rodrigues Brandão, Padre Júlio Lancellotti... É uma
boniteza ver como suas palavras se renovam em outras
palavras. Seu olhar amoroso para a vida e as pessoas amplia
outras lentes. A eterna lição de “que rever o antes visto quase
sempre implica ver ângulos não percebidos antes "(7).
Jan Masschelein e Maarten Simons (8), resgatam a origem
grega da palavra skholé como tempo livre para estudo e
prática, valorizando com isso o processo de reflexão e de
renovação do mundo. Dizem que a tarefa da educação é
garantir que o mundo fale com os jovens. Que o tempo livre
como tempo escolar não é um tempo para diversão ou
relaxamento, mas para prestar atenção ao mundo, para
respeitar, para estar presente, para encontrar, para aprender
7. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.
8. MASSCHLEIN, Jan. SIMONS, Maarten. Em defesa da escola: uma questão pública.
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

e para descobrir. Ou seja, um tempo para ser gente.
Acho que você concordaria com essa ideia. Pois dizia que
só uma educação da pergunta aguça a curiosidade, a estimula
e a reforça (9). E se o tempo escolar é o tempo de prestar
atenção ao mundo, as criações artísticas são importantes
disparadoras para percebermos como ele é sentido,
problematizado e recriado pelas pessoas.
Você prestava muita atenção ao mundo. Mesmo nunca
tendo escrito uma obra especifica sobre arte, sua
sensibilidade e inventividade via arte em quase tudo.
Escreveu certa vez que “há uma forma curiosa de olhar, de
nos entregar ao desafio gostosamente, a curiosidade estética.
Ela transforma nosso olhar dominado pela cotidianeidade,
onde a curiosidade é desarmada"(10). Para você arte era
desafio. Era provocação. Abertura ao diálogo. Aprendizagem
de nova linguagem. Releitura de mundo.
Você ficaria tão feliz e encantado com a pluridiversidade
da arte produzida no Brasil. Nos últimos anos surgiu tanta
gente inventiva que a dicotomia homem/mulher,
preto/branco, popular/erudito, velho/novo, pobre/rico,
sagrado/profano não dá conta de explicar. Gente como Jota
Mombaça (1991), Terra Assunção (1996), Daiara Tukano
(1982), Castiel Vitorino Brasileiro (1996), Paula Duarte (1990),
Pedro Ivo Cipriano (1981), Uýra (1991), Yacunã Tuxá (1994),
Denilson Baniwa (1984), Arissana Pataxó (1983), Musa
Michelle Mattiuzzi (1983)...
"Gente pra brilhar, não pra morrer de fome"(11)
9. FREIRE, Paulo. Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis.
Organização e notas Ana Maria Araújo Freire. São Paulo: Paz e Terra, 2019.
10. FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2012, p. 126.
11. VELOSO, Caetano. Gente (1977). Disco Bicho, Phillips.

Paulo, acredito que você concordaria que a diversidade
exige o fortalecimento de uma arte-educação que não apenas
inclua a produção de artistas mulheres, gays, lésbicas, trans,
negros, indígenas, migrantes e dos países não hegemônicos
apenas em aulas, eventos e textos que tratem especificamente
destas pautas, pois isso é reforçar as relações desiguais de
poder que permeiam as práticas sociais. Desde muito tempo,
sua ex-aluna e amiga, Ana Mae Barbosa(12) vem anunciando,
vem denunciando isso, como também, discorrendo sobre a
importância da consciência política dos arte-educadores e da
descolonização da experiência. Contudo, ainda dialogamos
pouco com a produção teórica de africanos, sul-americanos e
aceitamos o silêncio e o não reconhecimento internacional do
conhecimento que produzimos no Brasil, e que revelam
marcadores sociais que deslegitimam as produções cientificas
do Sul Global.
- Não consigo respirar.

Eu me levanto (2018), ação
poética realizada por Paula
Duarte no bairro de Santa
Cândida, em Juiz de
Fora/MG/Brasil. Acervo da
artista.

12. BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1987.

Tem sangue retinto pisado
Atrás do herói emoldurado
Mulheres, tamoios, mulatos
Eu quero um país que não está no retrato
Brasil, o teu nome é Dandara
E a tua cara é de Cariri
Não veio do céu
Nem das mãos de Isabel
A liberdade é um dragão no mar de Aracati
Salve os caboclos de julho
Quem foi de aço nos anos de chumbo
Brasil, chegou a vez
De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, Malês(13)
- Não consigo respirar.
Uma pausa.
Retomo o fôlego.
Relembrar a Sapucaí de verde e rosa cantando as Marias
do Brasil é de alegrar o coração. Você já disse que um
educador coerentemente progressista não pode viver a tarefa
docente de maneira puramente mecânica. Há de ter poesia e
arte para ver com lentes sempre novas. Afinal, os “olhos” com
que “revejo” já não são os “olhos” com que “vi"(14).

13. Samba-Enredo 2019 - Estação Primeira de Mangueira, - Histórias Para Ninar
Gente Grande (Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mama, Marcio Bola, Ronie
Oliveira, Danilo Firmino, Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo).
14. FREIRE, Paulo. Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis.
Organização e notas Ana Maria Araújo Freire. São Paulo: Paz e Terra, 2019, p. 22.

Paulo, que sua obra e vida me ajudem a envelhecer bem, a
me tornar um professor mais sabido, amoroso e menos
vaidoso. Que eu não me torne frio frente às injustiças, às
desigualdades e as violências. Não perca a capacidade de
construir laços de solidariedade e ser afetado pelas
necessidades dos outros.
“Há uma forma horrível de
envelhecer: a de nos contrapor às necessárias mudanças
políticas, econômicas e sociais sem as quais não se dá a
superação das injustiças" (15).

Pedro Ivo Cipriano, Cambinda mostra quem é.
Técnica mista sobre tecido lençol, 2021, 209x195cm.

15. FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2012, p. 126.

Após rasuras, reescritas, vestígios, ideias que vieram e
foram tal como na obra de Cipriano, chego ao final dessa
carta. bell hooks(16) escreveu que o entusiasmo é gerado
pelo esforço coletivo. Assim, entendo que meu entusiasmo
soma muitas forças: as ideias lidas em seus livros, as obras de
tantos artistas que não se conformam e me emocionam, nos
diálogos entre amigos, alunos e, também, daqueles e daquelas
que pensam diferente de mim. Meu entusiasmo é uma
constelação.
Paulo, vivemos tempos tristes. Olho em volta e há fogo,
ando na rua e tropeço em homens com joelhos nos pescoços
de outros homens, ouço uma notícia verdadeira que parece
falsa e uma notícia falsa que é verdadeira. "Faz escuro mas eu
canto" (17). Mas seguindo sua lição, não deixaremos que o
cansaço existencial e a compreensão fatalista de nossa
presença no mundo cristalizem a ideia de que o futuro é
inexorável. Ao contrário, estaremos sempre em busca de
“inéditos viáveis” (18). Conscientes de nossa responsabilidade
com o mundo na construção de uma educação democrática e
humana que envolva estética e ética, alegria e esperança.
Juiz de Fora, 12 de setembro de 2021.

hooks, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.
17. Título da 34ª Bienal de São Paulo inspirado no livro homônimo do poeta Thiago
de Mello, publicado em 1965.
18. FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2012, p. 126.
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Meus encontros com Paulo Freire
por Luciana Távora

Estou emocionada pelos 100 anos de Paulo Freire.
Meu primeiro emprego, em 1986, concluindo a graduação
de Licenciatura em Educação Artística, com habilitação em
Artes Plásticas, na UFPE. Fui chamada pelo colega
Alexandre Aragão para fazer uma seleção para trabalhar na
CNBB/Pastoral dos Pescadores, era o cargo de Coordenadora
Regional de Arte/Educação. Eu, mesmo estando grávida do
segundo filho, fui contratada. Fui trabalhar com Educação
de Jovens e Adultos com o método de ensino/aprendizagem
de Paulo Freire. Tivemos uns encontros com o próprio Paulo
Freire e Madalena Freire, sua filha, que coordenavam todo o
projeto. Eu só participei de um encontro com Paulo, os
demais foram com Madalena. Cristina Tavares (deputada
federal e jornalista pernambucana) também contribuía com
o projeto.
Íamos às regionais, trabalhávamos com os
educadores/monitores locais, e esses com os participantes
da comunidade. Eu ficava encarregada de preparar,
organizar e executar com eles projetos de artes e cultura,
junto com o processo de alfabetização, tudo ligado ao meio e
a realidade dos pescadores e suas famílias.

Nós levávamos retroprojetor, aqueles grandões. Lembro
que na Ilha de Deus (uma comunidade quilombola do
Recife, ilha cercada pelos rios Jordão, Tejipió e Pina entre os
bairros da Imbiribeira e Pina) não tinha a ponte ainda,
íamos de barquinho. Eu grávida cheia de material, com um
medo danado que o barquinho virasse. Essa era uma das
comunidades que mais mexia comigo, tamanha era a
pobreza! Mas também me impressionou a garra e a
determinação dessas pessoas, juntos fizemos um trabalho
lindo de conscientização e mobilização social. Nossa
regional abrangia os estados de PE, RN, AL e PB. Íamos até
as áreas, a arte entrava como mobilizadora para vários tipos
de assuntos. Realizamos e criamos cooperativas,
companhias de teatros de bonecos (adoravam!), livros,
revistas...lembro e ainda tenho, o primeiro exemplar criado
e escrito pelas mulheres de Tejucupapo contando como as
suas ancestrais expulsaram os holandeses de lá. Esse
Trabalho já foi resultado da alfabetização e consciência de
cidadania nessa comunidade.
Também lembro das mobilizações com as/os
alfabetizandas/os e junto com a ASPAN (Associação
Pernambucana de Defesa da Natureza), contra os impactos
de degradação social e ambiental que o Porto de Suape
provocou e o desmatamento da Mata Atlântica para
loteamentos da área (que virou a Enseada dos Corais).
Inclusive, já havia naquela época, o estudo sobre esse
desequilíbrio com os tubarões e a fauna marinha, a ASPAN
já tinha anunciado.

As obras do porto aterraram os rios e manguezais,
estuário dos tubarões, e onde as marisqueiras trabalhavam.
Resultado: as marisqueiras tiveram que encontrar novas
soluções para o sustento. E por conta das barreiras artificiais
(diques) e aterros do porto, que acabaram causando um
desequilíbrio ecológico, só propiciando a pesca em alto-mar,
onde os jangadeiros não podiam ir, obrigando-os assim a
procurarem outras praias para trabalharem. Isso gerava
muita briga entre os pescadores que não desejavam mais
concorrência em seu local de trabalho. Tudo piorou,
quando uma grande empresa de pesca de um dos políticos
que também estava à frente do projeto do porto de Suape fez
uma parceria com empresas de pesca japonesa que com
seus grandes navios pesqueiros fizeram um estrago no nosso
litoral. Por isso a força desse trabalho de Paulo Freire foi
importante, as pessoas entenderam que juntas,
alfabetizadas, esclarecidas e mobilizadas eram mais
potentes! Era perto da reformulação da constituição de 1988,
e vários desses representantes das comunidades pesqueiras
que estavam em processo de alfabetização, foram em
comitiva à Brasília, discursar e defender seus direitos. Foi
um verdadeiro marco! Imaginem vocês como é importante
apoiar essas comunidades. São a base para evitar muitos
problemas que afetam não só as suas comunidades, mas
todo o sistema social e ambiental, que repercute em outros
locais. Vejam o alcance do poder desse trabalho de Paulo
Freire! Enfim, foi um início profissional pra mim sem igual!
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Autonomia e prática social: o centenário de Paulo
Freire e os professores(as) de arte
por Vinícius Luge

Mesmo aqueles que não se consideram freirianos, e me
incluo entre eles, não podem deixar de lado as contribuições
desse grande pensador crítico latino-americano. Alguns,
sem conhecer seu legado, sem tê-lo estudado, o utilizam das
mais diversas formas. Outros, com o respeito que todo
grande pensador merece, se debruçam sobre seus escritos, o
apoiam ou o criticam, no todo ou em partes, mas o leem e o
estudam. As comemorações dos 100 anos de Paulo Freire
possibilitam um grande debate para esse segundo grupo.
Retomando suas palavras da Pedagogia da Autonomia
“Posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela
autora e devo inclusive expor aos alunos as razões por que
me oponho [...], o que não posso, na minha crítica, é mentir.
É dizer inverdades em torno deles” (FREIRE, 1996, p.16). Por
óbvio esse não é o espaço para fazer um diálogo mais
profundo sobre o conjunto das concepções freireanas. Esse
pequeno texto busca realizar algumas considerações sobre
Paulo Freire, a categoria de autonomia e suas relações com a
necessária prática dos professores e professoras de artes. E
mesmo nesse escopo, o recorte é ainda bem diminuto. Se
restringe à autonomia concreta, necessária para atuar e
enfrentar os ataques que as artes sofrem na educação
brasileira.

Um pensador crítico latino-americano
Paulo Freire é aqui incluído no amplo espectro da tradição
de pensadores críticos da América Latina. Tradição que não
inicia com nenhuma moda acadêmica, mas sim das
contradições que surgem da exploração que os povos desse
continente sofreram e sofrem, em um primeiro momento
com o colonialismo e, em um segundo momento, como
economias dependentes dentro da divisão social do trabalho
mundial. Os nomes dessa tradição são muitos, lembro o
venezuelano Simon Rodrigues, professor de Simon Bolívar e
crítico da formação e do ensino desigual entre ricos e
pobres. O cubano José Martí e sua luta pela independência.
José Mariátegui, referência do hoje muito lido Aníbal
Quijano, e sua análise da realidade Peruana. Ou mesmo os
relativamente desconhecidos brasileiros Ruy Mauro Marini,
Vânia Bambirra e Theotonio dos Santos e a teoria marxista
da dependência que, exilados na ditadura, nunca
encontraram espaço no campo editorial e na academia
brasileira. Paulo freire é um pensador desse campo crítico.
Da tradição de Oswald de Andrade, de Augusto Boal, de
Álvaro Vieira Pinto. De Milton Santos, Florestan Fernandes e
Dermeval Saviani. Tradição composta por diversos matizes
teóricos, mas que tem um ponto em comum. Todos e todas
fazem sua autonomia intelectual com os pés no solo que
vivem, amam, lutam, perdem e, por vezes, vencem. E todos
e todas se apropriaram profundamente do que a
humanidade produziu e que poderia contribuir para suas
lutas, e por isso também, para seus estudos.

A amplitude das referências de Paulo Freire pode ser
analisada por sua grande obra, a “Pedagogia do Oprimido”.
Nela, ele utiliza uma gama ampla das contribuições teóricas
de seu tempo. Não se fixa de maneira fetichista em autores
deste ou daquele continente. Usa os clássicos europeus
Hegel e Marx da mesma forma que se apropria de inúmeros
autores e autoras que hoje podem causar um certo espanto
em
setores
que,
romanticamente,
imaginam
a
democratização do ensino das artes pelo convencimento dos
governantes. O estudo de Freire mostra que muitos de suas
referências tiveram uma práxis, para usar um termo
freireano, bem menos romântica para “convencer” os
governantes. Estão lá Mao Tsé-Tung, Fidel Castro, Che
Guevara e Albert Memmi ao lado de Lenin, Álvaro Vieira
Pinto, São Gregório de Nissa, Karel Kosic, Sartre, Simone de
Beauvoir, Frantz Fanon e Erich Fromm. Teóricos e teóricas
de diversos continentes, que sem deixar a amorosidade de
lado, tem como Freire um “[...]tom de raiva, legítima raiva,
que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças a
que são submetidos os esfarrapados do mundo” (FREIRE,
1996, p.14). Não há verdadeira amorosidade com o
sofrimento do explorado, sem a legítima raiva pelas
condições histórico-sociais que são sua causa.
A autonomia intelectual para a análise de situações
concretas
O primeiro ponto que é pressuposto de uma autonomia e
que gostaria de salientar é a rigorosidade teórica e prática,
que exige o estudo das situações de exploração que
estruturam o modo de produção capitalista.

Assim como, dão a base para as diversas opressões (de
raça, de gênero, de orientação sexual, etc.) que surgem e se
desenvolvem de modo específico nele.
Por isso, uma autonomia intelectual, por si, é insuficiente,
se o professor ou professora de artes a usa como mera
ilustração típica da pequena-burguesia. Não basta a
autonomia do indivíduo que busca os conhecimentos que a
humanidade construiu, se eles não forem utilizados para
compreender com um número maior de determinações, as
situações concretas de seu cotidiano. Aquelas situações
chamadas por Freire (1987), que as usa a partir de Álvaro
Vieira Pinto, de “situações-limite”.
É por isso que, uma “situação-limite” como a exigência de
uma nova polivalência no ensino das artes, fantasiada de
Artes Integradas, no bojo de uma modificação curricular
nacional, que foi dirigida por grandes conglomerados
privados, só pode ser enfrentada se conhecermos esse fato
com o maior número de determinações possíveis. O que
significa buscar conhecer na perspectiva da totalidade.
Outra “situação-limite” posta pelos movimentos do capital é
a imposição cada vez maior de processos formativos de
docentes, via Educação a Distância (EaD). Essas questões
acabam por se mostrar mais complexas do que a própria
aparência indica. E é conhecendo elas que podemos melhor
enfrentá-las. O aumento da formação de professores via
EaD, que acompanhou a ampliação das universidades
federais e seus cursos presenciais (ALVARENGA; FONSECA
DA SILVA, 2017) somente pode ser compreendido se houver
uma busca para o que está escondido sob a aparência do
fenômeno.

Essa autonomia, portanto, não deve prescindir da relação
entre o estudo dos grandes autores e autoras e o
conhecimento das condições objetivas que encontramos no
mundo. Em Freire (1996) é utilizada a necessidade da
passagem da “curiosidade ingênua” para a “curiosidade
epistemológica”, percurso já adotado por outros autores
como Gramsci (1999) e a filosofia da práxis como crítica ao
senso comum, Lukács (1965) e suas categorias de “ser
humano inteiro” e “ser inteiramente humano” ou Saviani
(1986) com a educação do senso comum à consciência
filosófica. Embora haja diferenças entre os autores, aqui se
impõe de maneira geral o reconhecimento da necessidade
de conhecer a realidade de forma cada vez mais elaborada,
com mais determinações, com rigorosidade metodológica.
Só assim haverá condições de uma autonomia concreta para
cada professor e professora de artes.
Esse é o caminho em que poderemos construir as bases de
enfrentamento das situações que estamos vivendo. De um
caso específico como as “Artes Integradas” iremos nos
distanciar da aparência dessa situação. Articulá-la com um
conjunto maior de elementos, como o financiamento da
educação pública, o lucro das escolas particulares, a venda
de materiais, a atuação de organizações que relacionam o
termo como simples referência à uma “hibridização”. Até
momentos distantes do que a princípio se mostrava, como a
crise pela qual passa a sociedade capitalista e as
necessidades do capital. O movimento de retorno ao que
Freire chamaria de “situação-limite”, seria uma
reconstrução dessa situação com um número maior de
detalhes, não perceptíveis na aparência, permitindo uma
análise muito mais robusta, com um movimento intelectivo
mais autônomo e crítico.

Autonomia que só se realiza na prática
A autonomia até aqui apresentada ainda carece de
concretude. Está ainda abstrata, foi exposta apenas parte de
seu todo, onde o professor ou professora ao se apropriar dos
conhecimentos que a humanidade construiu, deve se
debruçar no solo que esconde as raízes que dão a estrutura e
sustentam as questões candentes para o ensino das artes.
Esse movimento de conhecimento implica o compromisso
político para transformar. E aqui é fundamental lembrar que
“Os homens fazem a sua história; contudo, não a fazem de
livre e espontânea vontade, pois não são eles quem
escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita” (MARX,
2011, p. 25) ou, como afirma Freire (1996, p.129) “me alegra
saber-me um ser condicionado, mas capaz de ultrapassar o
próprio condicionamento”. Esse condicionamento histórico
muitas vezes não percebido, pode ser visto em Hillesheim
(2019), que nos apresenta dados de professores e professoras
de artes que muitas vezes acabam incorporando artistas nas
suas aulas a partir das escolhas já feitas por outras pessoas,
presentes nos materiais didáticos, que se articulam com o
mercado da arte. Saliento que não tratei aqui da necessária
transformação dos conhecimentos do campo das artes na
forma de conteúdos escolares e, seu ensino. Destaco apenas
que, conhecer diversos determinantes que constituem as
situações dadas, é condição sem a qual não poderemos
conquistar, na prática social, na realização da história, nas
circunstâncias que encontramos, que nos condicionam, mas
não nos impedem de transformá-las, a autonomia concreta,
fundada na prática social.

Esse é o caminho que a autonomia, a partir de Freire,
parece nos indicar. Mas não se engane o leitor ou leitora
que se trate de uma autonomia individualista. Ela é
individual e coletiva. A autonomia concreta de cada um e
cada uma é diretamente proporcional a autonomia concreta
da coletividade. É nisso que reside a necessidade do
fortalecimento de espaços coletivos como a Federação de
Arte/Educadores do Brasil, das associações estaduais, na
defesa da arte na escola pública, na radical democratização
dos conteúdos de arte para o conjunto da classe
trabalhadora. Que o centenário de Paulo Freire fortaleça a
disposição de luta pela socialização do ensino das artes, por
uma escola pública de qualidade e o compromisso com as
classes exploradas.
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Entrevista:
Um tributo à Paulo Freire
Dra. Inés Fernández Mouján
SP: Para começar, pode nos falar da sua formação?
IFM: Minha primeira formação foi como professora de escola
primária. Depois estudei a licenciatura em Ciências da Educação
e fiz odoutorado, também em Ciências da Educação, ambos pela
Universidade de Buenos Aires/Argentina. Atualmente trabalho
como professora e pesquisadora na Universidade Nacional de
Mar del Plata e faço parte do Centro de Pesquisas e Estudos em
Teoria Pós-colonial da Universidade Nacional de Rosário, na
Argentina.
SP: Ao ler seus textos, especialmente os que foram publicados
em castelhano, fica muito claro seu interesse pelo pensamento
de Paulo Freire. Pode nos falar por que, em seu trabalho, lhe
interessou o pensamento freireano (e segue interesando) e
como ocorreu esse seu encontro com Paulo Freire?
IFM: Desde muito jovem fui militante política na Argentina, me
formei politicamente com companheiras e companheiros da
Resistência peronista, eles me ensinaram o valor e a
importância da ação política para enfrentar a violência das
classes dominantes, e como com organização e formação é
possível resistir aos embates do racismo, patriarcado e
espoliação da natureza. Nesses tempos de revoluções e
militâncias radicais tive meu encontro com o livro Pedagogia do
oprimido de Paulo Freire, junto com Os condenados da terra de
Frantz Fanon.

Eles eram meus livros de leitura obrigatória. Suas narrativas e
sua vida me marcaram, me desafiaram, me alertaram sobre a
injustiça que organiza a vida no sistema capitalista. Freire me
mostrou que era possível traçar, juntos, outros caminhos.
Naquela época havia um otimismo muito forte em relação à
possibilidade de mudar o mundo, acreditávamos que era
possível um mundo mais justo. Mas veio a feroz ditadura de 1976
na Argentina e muitas de nossas utopias foram truncadas, Freire
e seus textos foram perseguidos na Argentina. Seus escritos
foram proibidos em 1978, mais precisamente em 17 de outubro
de 1978, pela Resolução 1541 (assinada pelo General Albano
Harguindegui, membro da Junta Militar que havia dado o golpe
de 1976 e Ministro do Interior, Cultura e Educação). No Artigo 1
dessa Resolulação diz que: “Os professores e professores dos
diferentes espaços não utilizarão, nem recomendarão a seus
alunos o uso dos livros do autor, Paulo Freire, em todas as
edições. Em seguida, elenca as obras proibidas que devem ser
excluídas de todas as bibliotecas escolares: A educação como
prática da liberdade, Pedagogia do oprimido, Ação cultural pela
liberdade, Conscientização, Teoria e prática da liberação, As
igrejas, a educação e o processo de libertação humana na
história”. Apesar dessas vicissitudes, os debates sobre seus
legados continuam desde aqueles anos. Pessoalmente, as obras
de Freire, junto com as de Fanon, continuam sendo minha
leitura de cabeceira quando se trata de pensar a
contemporaneidade e meu trabalho pedagógico.
SP: Em suas entrevistas e escritos é possivel percebermos as
relações que você aponta entre os pensamentos de F. Fanon e
Paulo Freire, pode, desde a sua leitura, nos falar mais dessas
possíveis relações?

IFM: A primeira coisa que gostaria de esclarecer é que, apesar
de ser Paulo Freire contemporâneo, não conheceu
pessoalmente Frantz Fanon, mas com ele estabeleceu um
fecundo diálogo intelectual. O outro ponto a observar é que não
deixo de reconhecer que, quando as teorias viajam para outros
tempos e situações, elas perdem um pouco de seu poder e
rebelião. Dito isso, minha tese é que Frantz Fanon teve enorme
influência na obra de Paulo Freire, principalmente na
Pedagogia do Oprimido (1970). Foi ele quem deu poder político
aos escritos do pernambucano, principalmente durante o exílio
(1964-1980). Não tenho dúvidas de que Freire é questionado
pelos escritos de Fanon: “Black Skin White Masks” (1951) e “The
Damned of the Earth” (1961); ambos junto com “Sociology of a
Revolution” (1959) fazem parte de sua biblioteca pessoal. Há
vários anos visitei sua biblioteca, carinhosamente cuidada por
seu filho Lutgardes, uma pessoa maravilhosa que com sua
enorme hospitalidade abriu para mim as portas do arquivo.
Fanon permite a Freire afastar as certezas e verdades presentes
em toda relação pedagógica, seu espectro assombra os textos
freireanos, persegue-os, observa-os como referência inevitável,
ao mesmo tempo que exige a incerteza. Como Alejandro de Oto
muito bem aponta, os textos de Fanon, apesar do tom ardente e
programático de muitas passagens, não são arranjados a partir
da figura emblemática do que fazer? nem de como fazer? O
poder fanoniano permite a Freire interferir em seu corpo e em
suas marcas de forma estratégica nos tempos e espaços
estabelecidos. Freire da mesma forma que Frantz Fanon escreve
como produto de sua vida, de sua luta e de seu compromisso
com os outros, ao mesmo tempo em que rejeita o conforto do
estabelecido e regulado.

Em sua maneira eclética de abordar autores e textos com
compromisso com seus textos, faz deles seus, já que sua
intenção é encontrar caminhos diferentes aos oferecidos por
receitas e academias. Ao contrário da prosa erudita e pública,
politicamente árida e moralmente vazia que caracteriza o
discurso intelectual contemporâneo, a obra de Freire sempre foi
movida pela preocupação com a opressão e o sofrimento dos
povos que observou tanto em seu país como em suas viagens
pelo mundo. O trabalho mostra sua qualidade de intelectual
vibrante e dinâmico, que se permite rejeitar fórmulas fáceis e,
assim, abrir novas teorias e experiências a novos projetos. Com
sua escuta atenta, ele confia na capacidade de todos de mudar a
história e de serem agentes críticos e arquitetos de seu próprio
destino. Ele combinou rigor teórico, relevância social com
compromisso ético-político sem negligenciar a relevância da
estética. Assim, a teoria e a linguagem de sua pedagogia dos
oprimidos eram espaços de luta e possibilidades que conferiam
à experiência da ação um sentido político, rejeitando de uma vez
a falsa dicotomia teoria-prática. Sua proposta política questiona
a escola que deixa os oprimidos sem voz e os confina ao “não
ser”, tornando-os invisíveis. Sua aposta é desobedecer à regra
injusta, rebelar-se para se libertar. O critério é a vida e a palavra,
e sua aposta é a transformação da realidade que oprime para
expandir os termos que restringem a vida. É assim que ele
propõe, desde seus primeiros escritos, que a educação como
prática da liberdade deve fazer parte do movimento dialético e
fenomenológico da leitura do mundo, da leitura da palavra e da
leitura crítica do mundo e da palavra. Será necessário, então,
construir uma outra forma de educar, contrária à educação
bancária, alienando uma educação dialógica e libertadora, para
transformar a realidade junto com os outros, isso se expressa
com enorme clareza na Pedagogia do oprimido.

Nessa dinâmica educacional, Freire entende que é preciso que
xs educandxs se manifestem, desobedeçam à lei injusta e à
ordem imposta, se rebelem contra a disciplina, provocando a
derrubada da lei mortal e burocratizada, se encarreguem de ser
sujeitxs cognoscentes com os outros. Seguindo o rastro de
Fanon, Freire opta por deixar o mundo limpo, ordenado e
seguro do mundo colonial, como Fanon aponta em "Os
Condenados", ele escolhe “aquele local de desequilíbrio oculto,
onde está o povo". As ideias de libertação e descolonização são
para mim as chaves para entender a relação Freire-Fanon. É
aqui que reside o núcleo ideológico das consequências políticas
concretas. Quanto ao termo libertação, como se pode verificar
nos escritos de ambos os autores, recupera o legado europeu
moderno de emancipação mas está intimamente ligado a uma
posição política radicalizada com uma racionalidade
descolonizadora que pretende questionar os modelos
universalistas e que pressupõe a urgência política da alteridade
negada. Entendo que essa concepção vai além do termo
emancipação porque descobre o eurocentrismo da razão
iluminada e, assim, demonstra a dignidade da cultura dos
povos. O que o pernambucano nos propõe na retaguarda do
martinico é uma ideia crítica da crítica europeia. Acredito que
Fanon dá a Freire seu sentido profundamente performativo,
ligado ao contingente e ao incerto da vida. E também entendo
que ele assume, da mesma forma que Fanon, uma dialética
negativa e antagônica, que coloca o povo oprimido/colonizado
no centro da cena. Desse modo, os significados políticos são
constitutivos do tecido educacional, sujeição e libertação
prevalecem em tensão em todos os vínculos pedagógicos e
culturais. A libertação para ambos é uma obrigação ética e
política em busca da restituição da humanização, uma
transformação total.

A "descolonização" é o requisito mínimo do colonizado, propõe
Fanon em Os Malditos da Terra, e Freire assim entende. É muito
interessante parar por aqui porque, aí é onde se pode identificar
a urgência da ação política e o desafio a uma racionalidade que
organiza, ordena, comanda e impõe uma moral, uma prática e
uma cultura como única via de possibilidade para ser um
assunto. Por isso, ele vai nos propor a necessidade de assumir a
desumanização em primeira instância (o lugar atribuído pelo
colonialismo aos oprimidos) e a partir daí percorrer o caminho
da humanização/libertação. Suas propostas invertem o
paradigma anteriormente aceito, segundo o qual a Europa dera
modernidade às suas colônias, e afirmam que na realidade a
riqueza, o poder, o bem-estar e o progresso da Europa eram
sustentados pela agonia de negros, árabes, índios. Que a Europa
é literalmente a criação do Terceiro Mundo. Freire em sintonia
com Fanon identifica a emergência de um sujeito duplamente
proeminente: o oprimido. Freire se encarrega da interpelação
fanoniana, dirige sua crítica aos poderosos, aos opressores, ao
sistema colonial moderno, sua violência e seu racismo. É assim
que o exprime nas primeiras palavras da Pedagogia do
Oprimido, quando assinala que se trata de um livro dirigido a
homens (e mulheres) radicais e a todos aqueles que não têm
medo da liberdade e acompanham a luta dos povos oprimidos.
SP: Como você entende a recepção da obra de Paulo Freire no
contexto argentino?
IFM: Freire, desde que se exilou em 1964 e se fixou em Santiago
do Chile, por cerca de seis anos, iniciou um intercâmbio não só
com intelectuais e militantes chilenos, mas também estreitou
laços com uruguaios e argentinos.

Nestes anos, na Argentina, concepções que vão além da
resistência estão germinando um processo que tem o povo como
protagonista central. O que se passa na Argentina dentro das
organizações revolucionárias é um grande debate teóricometodológico atravessado pelas revoluções cubana e argelina,
as posições insurrecionalistas e a prolongada guerra popular, o
enfoque armado e a política de quadros no marco da
constituição de um movimento de libertação nacional. Nestes
debates estão as figuras centrais de Ben Bella, Frantz Fanon,
Che Guevara, John William Cooke e José Hernández Arregui.
Vejam as palavras que o Dr. Héctor Cámpora, presidente da
Argentina, pronuncia na inauguração do 98º Período Ordinário
de Sessões do Honorável Congresso Nacional em 25 de maio de
1973: “É verdade que toda revolução o é na medida em que é
realizada como uma revolução; e esse deve ser o nosso sinal.
Sem ela, será impossível romper os laços da dependência,
estabelecer os pilares da reconstrução e avançar vitoriosamente
no caminho da Libertação. A colonização sempre começa com a
cultura, a descolonização é a nossa reconquista, deve começar
também com a cultura. É nesse clima de época que as obras de
Freire são recebidas na Argentina. Seu projeto pedagógico, que
mais tarde se tornará prática popular de educação, é assumido,
como dizia, por setores da militância social e política, e
posteriormente como política de Estado durante o governo
populista de 1973-1976. O pedagogo pernambucano ocupou
lugar privilegiado entre os intelectuais e militantes do campo
popular na Argentina nas décadas de 60 e 70, suas obras foram
lidas junto com Los condenados de la tierra de Fanon (1961). É
interessante ler como Freire lembra na Pedagogía de la
Esperanza sua visita a Buenos Aires em 1973.

Veja o que ele nos conta: “Foi uma revolução cultural que estava
sendo realizada por um governo sem poder para tanto. Um
trabalho no campo da educação sistemática, do ensino
fundamental à universidade, e no campo da educação popular,
de enorme riqueza e criatividade, [...] discutimos o que estava
acontecendo no país. Lembro que discutimos muito sobre a
questão política, bem como sobre a questão epistemológica
envolvida no problema, colocando a universidade a serviço dos
interesses populares, a relação entre o saber popular, o senso
comum e o saber científico”. Como falei para você, a proposta
pedagógica dele passa a ser política pública do CREAR. O
esforço dessa campanha de alfabetização se concentrou em
abordar a transformação do discurso pedagógico civilizacional,
a partir da educação popular significativa a partir de uma
perspectiva pedagógica vinculada ao pensamento de Freire em
articulação com a experiência do governo popular daqueles
anos. Olha, em sintonia com o legado freireano podemos ler na
epígrafe das Diretrizes da Campanha a necessidade de mudar o
sentido do ensino, e defender o princípio freireano: ninguém
ensina absolutamente e ninguém se limita a aprender, quem
ensina ele também aprende e quem está aprendendo está
ensinando. Se hoje você caminha pelas ruas das cidades e vilas
de nossa Argentina, poderá observar como essa experiência e as
leituras de Freire deixaram rastros em nossas práticas. Você se
encontrará em um canto do bairro, em um lugar e em uma casa
com murais ou desenhos onde Paulo está, e ao lado dele uma
frase alusiva que o convida a praticar a educação popular. E
outra coisa, eu junto com os companherirxs militantes estamos
realizando na Villa 21-24 da Cidade de Buenos Aires um corpo
docente para a formação de professores primários e lá
ensinamos os círculos de trabalho e cultura da prática de Freire
como forma de intervenção pedagógica.

SP: Ler Paulo Freire no contexto contemporâneo, o que significa
para você?
IFM: Para mim, ler Paulo no contexto contemporâneo é revisar
e (re) criar constantemente nossas ações no território onde as
pessoas vivem, e também, nas teorias-práticas acadêmicas. É
dirigir a crítica ao estabelecido, à violência que o sistema exerce
sobre os povos. Partindo do pressuposto de que a proposta
pedagógica libertadora que o Pernambucano nos propôs passou
por um processo de transformação, que de alguma forma
perdeu sua força inicial, creio que é preciso continuar se
apropriando criativamente de seus princípios políticos, éticos e
estéticos para (re) pensar a nossa contemporaneidade. Para
mim, hoje, a obra de Paulo Freire pode ser registrada como uma
obra descolonial-pós-colonial, porque é uma crítica persistente
às práticas coloniais e alienantes e às marcas da colonialidade
presentes na educação. Freire me ensinou que se quisermos
traçar caminhos de resistência é preciso nos assumirmos como
sujeitos que fazem nossa própria história e a partir daí geramos
outros discursos e outras práticas voltadas para a transformação
desse mundo injusto e desigual. Freire me permitiu falar para
desafiar a ordem dominante, para optar pela rebelião, para
desafiar os termos europeus de liberdade e conhecimento. Hoje
os ecos de seus textos junto aos de Fanon continuam a me
questionar e a me convidar a continuar a discussão sobre o
colonial, a rever minha prática acadêmica para produzir junto
com outros a partir da radicalização da crítica epistemológica.

Como conversamos com a colega Mercedes Palumbo, é preciso
hoje insistir na crítica à monoglossia do conhecimento para
genuinamente entrelaçar nossos saberes científicos, nossas
histórias e nossas linguagens com os mestres do território onde
vivemos como um povo, para produzir conhecimento situado de
lá. Quero lhe agradecer pelo convite para conversar contigo.
Para mim é um prazer dialogar com colegas do Brasil.
Muito obrigada!

Paulo Freire, el despertar permanente de la
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Paulo Freire, el despertar permanente de la curiosidad
por Ramón Cabrera Salort

". . . vivir la permanente búsqueda de la pasión por la curiosidad"
Paulo Freire.

En el centenario de su nacimiento y en el conjunto
nutrido de artículos dedicados a su figura, quizá nada más
coherente con su pensamiento que dejar memoria de su
huella en nosotros y de ella elijo su pasión por la curiosidad.
La elección en verdad no es fácil, pues su pensamiento es
poliédrico y complejo, y de igual modo podría haber
escogido con pertinencia cualquier otra faceta o asunto
esencial que lo sustente, todos ellos interdependientes, en
red de redes, entre otros: su compromiso con la educación
como práctica de libertad, como concientización crítica,
como logro del inédito viable, como proceso sistemático de
ad-miración. Sin embargo, creo que la curiosidad podría ser
simiente de todas ellas e intuyo que en Freire lo fue en todo
momento.
Una curiosidad existencial acuciante, animada por el
convencimiento de la naturaleza histórica de ser humanos,
de la naturaleza siempre inconclusa del conocimiento, por
la insatisfacción ante las desigualdades, por la urgencia, en
consecuencia, de problematizar nuestro estar en el mundo,
edifica su pensamiento y lo hace con una coherencia difícil
de igualar.

Desde su temprana tesis "Educaҫão e atualidade
brasileira" (1959) palpitan esas ideas y señala su talante
relacional: “A possibilidade humana de existir –forma
acrescida de ser- mais do que vivir, faz do homen un ser
eminentemente relacional” (p. 8). Y esa sustancia relacional
fluye como motivo primigenio por la curiosidad, de igual
modo que en todos los argumentos críticos presentes en ese
texto de ascendiente liberador, pues la curiosidad no existe
nunca en solitario y es aliada de los cambios y la creación.
Vive en simpatía orgánica con otras cosas, con otros seres.
Germina compartida. Es relacional.
La curiosidad nace de la insatisfacción y es antídoto
contra el exceso de seguridad en las certezas propias, pues
como el propio Freire afirma el conocimiento “resulta de la
acción y de la reflexión, de la curiosidad en constante
movimiento de búsqueda” (1996a, p. 12) Y como a renglón
seguido confirma la curiosidad termina “por inscribirse
históricamente en la naturaleza humana” y se vuelve
epistemológicamente crucial al distinguir la curiosidad que
denomina ingenua, resultado de una lectura poco rigurosa
del mundo, “a la curiosidad exigente, metodizada con rigor,
que busca descubrir con mayor exactitud”(p.13).
Freire reconoce en el acto de enseñar el papel que
desempeña la curiosidad, desde la curiosidad casi virgen del
que aprende, poblada de adivinaciones y conjeturas, como
acicate que despereza la curiosidad del educador al
satisfacer esa curiosidad y la dimensión que esto cobra como
factor de enseñanza para el educador (2005). He aquí un
motivo más de comprensión de la presencia sostenida de la
curiosidad como toma y daca en el proceso del enseñar y
aprender que propicia.

Por otra parte, para Freire la curiosidad no es aquello que
se dice, no es aquello que se argumenta necesario respecto a
alcanzar el conocimiento pleno de algo, sino aquello que se
vive, que encarna en la existencia, que se experimenta en la
búsqueda del conocer, en la aspiración de ser más. Así en la
formación de quien pretenda enseñar la curiosidad alcanza
un singular protagonismo en la vivencia del conocimiento y
de su vastedad infinita.
Según Freire el aula no es un aula, sino un encuentro y
este encuentro encarado como una situación gnoseológica,
dialógica, que implica la problematización del objeto
cognoscible por parte del educador-educando y educandoeducador a partir de los temas generadores, develados en
pesquisa por ambos polos del diálogo, célula del contenido
programático de la educación. Y nada de esto se haría
realizable sin el concurso de la curiosidad, pues es
precisamente en el desenvolvimiento de esos contenidos
que se despliega la curiosidad desde un sentido a la par que
de interés, de actualidad, ya que nacen de “los ‘saberes de
experiencias hechos’ con que los educandos llegan a la
escuela” (Freire, 1996, p. 55).
En su "Pedagogia da autonomía" la curiosidad es el
epígrafe que culmina el capítulo 2 Enseñar no es transferir
conocimiento. Es asunto de cierre del capítulo, del mismo
modo que considerar la necesaria presencia de la curiosidad
es una manera más de evidenciar que la enseñanza solo
anida en la insatisfacción y en la búsqueda de ser más. De
ahí su innegable relación con el inédito viable.

Por eso comienza Freire por reconocer en este epígrafe
cómo el proceder autoritario o paternalista del educador
inhibe la curiosidad tanto en el educando como en el
educador, pues “A curiosidade que silencia a outra se nega a
si mesma também” (1997, p.95). De igual modo reconoce
cómo la curiosidad debe ser asumida por el educador como
un saber necesario en su labor, pues sin inquietud, sin
búsqueda, sin motivos no es posible ni enseñar ni aprender.
Curiosidad reconocida, por una parte, con límites respecto a
la curiosidad de los otros; pero a la par como un derecho y
opuesta a la domesticación, donde en realidad se agosta, se
mecaniza y extravía la posibilidad de un aprendizaje real, de
un conocimiento cabal.
La curiosidad, expone Freire, ejercitada como un
componente imprescindible de la construcción o la
producción del conocimiento implica la capacidad crítica de
distanciarse del objeto de conocimiento, de observarlo, de
accionar de mil maneras sobre él y en aproximación
metódica derivar comparaciones, cuestionamientos.
De aquí nace entonces estimular la pregunta, la reflexión
crítica sobre la propia pregunta, la intencionalidad
manifiesta en la pregunta, en vez de la pasividad que
discurre en las explicaciones del docente como respuestas
no movidas por pregunta real alguna. Mas a la vez aclara
que en pos de una curiosidad que se torna necesaria no se
debe convertir la actividad docente en un ir y venir de
preguntas y respuestas que formalizan el proceso. Freire
destaca el valor de que el docente y los alumnos se asuman
"epistemológicamente curiosos" y, para él, esto requiere que
sepan que su postura es dialógica, abierta, cuestionadora y
no una peroración pasiva del hablar y el escuchar.

Por eso, Freire, aclara que el buen docente es quien logra
cuando habla atraer al alumno a la intimidad viva de su
pensamiento. Haciendo de este modo que su clase sea un
desafío y no una “canción de cuna”. Sus alumnos
acompañan el discurrir sinuoso de su pensamiento, sus
pausas, sus dudas, sus incertidumbres, lo siguen atentos en
la dinámica viva de su discurrir reflexivo.
El docente, según Freire, debe reconocer que la piedra
angular de la dinámica humana es la curiosidad y en
consecuencia que de ella dimana el preguntar, el conocer, el
actuar, y más allá el volver a preguntar, a conocer.
La curiosidad, nos advierte Freire, al ejercitarse se torna
más crítica, más metódicamente persistente al develar al
objeto
de
conocimiento
y
se
vuelve
más
epistemológicamente profunda, sin dejar por ello de
participar de la imaginación, de la intuición, de las
emociones, de la capacidad de conjeturar, de comparar en
pos de la razón de ser de lo indagado.
Y en tanto que reconoce que la existencia humana implica
una perenne apertura al mundo, la curiosidad satisfecha no
cercena la capacidad de cuestionamiento y de búsqueda. Por
eso advierte que uno de los saberes fundamentales de la
práctica educativa crítica es la ascensión de la curiosidad
espontánea a la curiosidad epistemológica.
No obstante todo lo expuesto, la curiosidad puede que sea
para muchos un sustantivo humilde en la aventura del
conocimiento, quizá para quienes así lo creen, ceda su
puesto en empeños intelectuales mayores; pero incluso visto
así es su punto obligado de ignición, su modesta y sostenida
puerta de entrada.

Posee la humildad de la palabra hablada como los escritos
de Freire que son libros coloquiales. El mismo lo ha
confesado en más de una ocasión y lo vuelve a reiterar en su
Pedagogia da autonomía cuando destaca la “marca oral de
minha escrita”.
Pero la humildad no le resta contundencia, debe ser
curiosidad epistémica sin soberbia. Por eso siento que habita
también en nuestra cotidianidad, puede ser hasta
cotidianidad de andar por casa y no por ello con menos
calado cognitivo. Forma parte de nuestro ser cuestionador,
crítico, inmersos en la totalidad educativa de nuestro existir.
Fue así como décadas atrás la insatisfacción compartida
con mis estudiantes de posgrados en un curso de Didáctica
de la imagen, hizo que un contenido relativo a leyes y
principios pedagógicos, algo que se nos tornaba cada vez
más lejano del cercano existir del toma y daca de la docencia
compartida, fuera sustituido y se asumiera con todo
beneplácito, desde los saberes necesarios que declaraba
Freire e inaugurara con ello curiosidad epistémica de
nuestros saberes, reconocidos en diálogo con los contextos
urbanos, el mío y el de mis estudiantes regiomontanos del
norte mexicano. Otro tanto sucedió con la metáfora
freireana de “leer la palabra mundo” (1999) que en los cursos
de Metodología de la investigación en los procesos de
creación, empleaba como un concepto clave. Elemento
desencadenante del infinito proceso de lectura del que se
desprende todo acto de creación artística, pues no es sino
leyendo que el artista accede a crear y de ahí esa curiosidad
indagadora que se torna epistémica y tuvo sus orígenes y sus
confines en la incesante lectura del mundo.

De ahí que una de mis estudiantes al concluir su trabajo de
diploma de licenciatura, originado por la lectura de su
palabra mundo, me obsequió un ejemplar del mismo con la
siguiente dedicatoria:
“Para Cabrera, porque para ser sincera el título de este
libro nació en una de sus clases de Metodología.”
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O que estou lendo...
por Carmem Lúcia Capra

Olá, colegas. Ao compartilhar o que estou lendo neste
momento,
manifesto
primeiramente
a
alegria
proporcionada pelo gentil convite. Imaginar a possibilidade
de leitura das linhas abaixo em algum ponto do alcance da
FAEB e nas proporções do nosso país é algo muito
motivador.
Lê-se muito sendo professora universitária: lemos para
nosso interesse particular, lemos para as necessidades
solicitadas pelas nossas aulas e pesquisas e lemos para
contribuir aos estágios, à iniciação científica, à pesquisa de
outras pessoas na pós-graduação.
Muito se lê, porém, para abrir esse roteiro e para falar
com outras comunidades. Neste caso, leio rua, leio redes
sociais, jornal, TV aberta. Leio escolas e os sinais da minha
vizinhança. Pareceu bem difícil dizer o que ando lendo
(acrescentem neste item uma porção de humor sem pedir
licença). Em vez de escolher um único ponto entre a
pluralidade e a imprecisão desse conjunto, pensei sobre o
lugar de quem diz o que lê e os efeitos disso, o que me levou
a encontrar o modo para estar nesta parte do boletim da
FAEB. Comentarei sobre as leituras que realizo junto ao
grupo "um com um"(1), assim mesmo, em caixa baixa.
1. Mais informações estão disponíveis o site do
http://grupoflume.com.br/index.php/2021/04/27/1189/.

Grupo

de

Pesquisa

Flume:

Usando a onda virtual que nos atingiu pelo avanço da
pandemia, em 2020 iniciei uma ação de extensão na forma
de um grupo de estudos. A ação vem da pesquisa “Arquivo e
prática do comum: gerar o que ainda não pensamos sobre
educação e artes visuais”, que desenvolvo junto ao Programa
de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Profissional da
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (PPGEDME/UERGS).
Por conta da natureza da investigação, o grupo ocorre da
maneira mais aberta possível, a fim de estudar
horizontalmente o comum a partir de um acervo de recursos
(textos, vídeos) que abordam essa noção. A chamada é feita
quinzenalmente em redes sociais, onde indico o que será
estudado, partindo do arquivo da pesquisa e do movimento
de cada sessão. Como estudar coletivamente produz uma
coloração ímpar ao estudo e ao comum, comento algumas
das leituras vibrantes que deram a entender o percurso do
conceito em diferentes abordagens.
De Antonio Negri, o texto “O comum como modo de
produção” (2016) e a entrevista “Coronavírus, a fase atual e o
futuro” (2020) deram uma base para situar o conceito
teoricamente e em relação à pandemia. Disponibilizados em
cadernos de leitura gratuitos, permitiram ao grupo
compreender o comum como um modo de produção que
está fora do cerco capitalista e imaginar por onde passaria a
transformação sistêmica da sociedade. Isso compreenderia
que os fluxos produtivos (econômicos) e reprodutivos (da
vida) fossem parte da reprodução social do comum, isto é: a
reprodução do comum viria antes – e não depois – da
economia, que por sua vez perderia força na exploração das
formas de vida humana, animal, vegetal.

O comum não é o alargamento de acesso aos bens comuns
– como água, energia e cultura, por exemplo – mas uma
formação anterior ou abaixo do regime das licenças, posses
e propriedades. Compreendendo aquilo que é de todos e não
é de ninguém, o comum pretende o traço de um outro
horizonte civilizatório que pode enfraquecer as lógicas irmãs
da concorrência, da acumulação e da exploração
(agudíssimas hoje em dia), e pode recompor o senso de
pertencimento e de implicação para o viver juntos.
Nas leituras no grupo um com um, observamos a
aproximação entre a diversidade das formas de vida e dos
modos de viver com os princípios das lutas históricas e
vanguardistas e das lutas das mulheres, dos quilombos e dos
povos indígenas. Assim é como as professoras mexicanas
Raquel Gutiérrez Aguilar, Mina Lorena Navarro Trujillo e
Lucia Linsalata (2017) iniciam a proposição de repensar as
práticas do político para ressignificar o que entendemos por
transformação social. O comum para elas é uma categoria
crítica que permite ampliar a noção de luta, relacionada ao
cuidado e à capacidade humana de formar: “O ser humano,
para garantir sua existência e reproduzir sua vida, precisa
dar-se forma com os outros, delinear sua socialidade; e
através dela, compor seu entorno, estabelecer uma relação
com o não humano, criar seu próprio mundo de vida”
(AGUILAR; TRUJILLHO; LINSALATA, p. 3, 2016. Tradução e
grifo meus).
Então aos poucos estamos construindo o entendimento de
que o comum é um princípio político, pois é um modo de
formar comunidade e também a capacidade de compor com.
Além disso, o comum pode existir somente onde há
alteridade, reciprocidade e autogestão em tecnologias
sociais em movimento.

O enlace com arte e educação – que é o foco da
investigação que origina essas leituras – está sendo evocado
aos poucos pelo grupo e sinto que logo chegaremos a ele.
Uma relação que está puxando esse chamado é a conexão do
comum com a produção de desejos. Não aqueles desejos
identitário-empresariados, o que sonho ou quero para mim e
que já vem desenhado de antemão pelas “máquinas
neocapitalistas”, mas a recuperação do “desejo de estar
junto, o desejo de produzir”, de formar comunidades
(NEGRI, 2020, p. 9).
As manifestações do comum em movimentos sociais
espalhados pelo nosso continente latino e as proposições
que partem do mundo da arte que têm se referido ao comum
igualmente vêm se aproximando. Enquanto as primeiras
têm na composição social o seu chão original, artistas vem
cada vez mais se inserindo em redes sociais (CANCLINI,
2012) para estar em comunidades ou para comunizar
processos. Porém, de forma muito mais implicada, interna
mesmo, à esfera da arte, Binna Choi e Annette Krauss (2019)
adotam a lógica dos comuns não só como objeto de estudo,
mas incorporam-na no seu trabalho em uma instituição de
arte. Querem “deixar de olhar para o próprio umbigo” e
enfrentar coletivamente a comodidade do “não seria melhor
apenas concentrar-se na arte como a conhecemos?” (2019, p.
35). Ainda em palavras delas no mesmo texto, trata-se de
desaprenderem seus próprios privilégios no mundo da arte,
desaprender aquela instituição, e fazer justiça ao coletivo.

A constelação das leituras, tanto na prática de um comum
nos estudos que realizamos, quanto pelo curso que tomo
como pesquisadora, está claramente se distanciando de um
artivismo que pode ter se submetido ao “inconsciente
colonial-cafetinístico” (ROLNIK, 2019, p. 66) e da noção
assistencialista do humanismo branco (MEDEIROS;
PELBART, 2019) de alargar o acesso à arte para os
considerados carentes culturalmente, sejam crianças,
grupos periféricos ou mesmo professoras de Arte. Ademais,
as relações entre movimentos sociais e artísticos que se
dirigem ao comum estão fertilizando imaginários para arte e
educação, assim como permitindo criticar nosso
romantismo salvacionista para a arte e para a escola.
Para Alana Moraes, as práticas experimentais do comum
permitem “criar tipos de circunstâncias nos quais os corpos
se tornarão capazes de produzir o que somos capazes de
desejar juntos: arte de catálise, de ativação, de moderação,
de atenção” (2019, p. 6). Penso que aí pode haver caminhos
para arte e educação, em movimentações que venham de
dentro desse par, desse lugar, desse chão, que ativem
professoras e professores de Arte nas escolas (foco da minha
dedicação) a comporem com colegas, estudantes,
vizinhança, fertilizando circunstâncias de práticas e desejos
comuns para povoar diferentemente aquele mundo
(MEDEIROS; PELBART, 2019).
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Lucia Gouvea Pimentel
por Juliana Gouthier Macedo e
Ana Del Tabor

Falando de Lucia, de abraços e de como é bom
gostar de gente
por Juliana Gouthier Macedo

Foto da autora - Sem título (2020)

Nesses tempos insanos, chego à conclusão de que não
teria melhor homenagem à Lucia do que envolvê-la em um
grande abraço coletivo, abraço mesmo, de verdade, todo
mundo pertinho, sentindo o calor dos corpos, com seus
cheiros e pulsações. Seria muito, muito, muito bom. Além de
abraçá-la com todo o carinho que merece, também nos
abraçaríamos todos/as... Afinal, não é possível, pelo menos
para mim, pensar em Lucia sozinha. Qualquer lembrança
da sua presença vem carregada de outras presenças, de um
emaranhado de gente de diferentes jeitos, lugares e
caminhos, ainda que muita gente da arte, da educação, tudo
junto ou nem tanto...
Encontro com Eugênio, Patrícia, Mônica, Geraldo, Rosvita,
Cláudia Regina, Fernando, Ana Mae, Rejane, Leda, Ana,
Bernardo, Leôncio, Sandra, Eduardo, Marcos, Rodrigo,
Clébio, Josias, Mariana, Sara, Afonso, João, Sidiney, José,
Sâmara, Elza, Eliane, Juju, Gabriela, Raquel, Arnaldo, Ana
Cristina, Marcos Aurélio, Fábio, Antônio, Fabrício, Flávia,

Jéssica, Juliana, Henrique, Leonardo, Ana Luísa, Ana
Cláudia, Ádma, Ernani, Clara, Isabella, Evandro, Rafael,
Bruna, Vinícius, Raquel, Janete, Adriana, Tales, Dora... É
gente demais que a memória vai chamando daqui e dali,
costurando histórias e vidas em diferentes tempos e lugares.
Sem a pretensão de trazer todas as pessoas esses poucos
nomes, propositalmente sem sobrenomes, não são mais ou
menos, são os que chegaram numa rápida visita aos pouco
mais de 20 anos de convivência. Outros continuam
acenando, mas, sem concessões, vão ficando nos respiros da
imaginação de quem também aceita o convite de juntar
gentes a partir da Lucia... Não dá pra contar, nem precisa. O
bom é caminhar percebendo ausências, esquecimentos
quase imperdoáveis, refazendo presenças, criando pontes,
atalhos, confluências ou fluxos divergentes, novos
percursos, inventando ou re-conhecendo relações
consolidadas ou por acontecer.
E em meio a essas gentes, tem as frutas do pomar de casa será quando teremos uvaia? - tomatinhos e até urucum, um
chá inglês ou de uma erva do quintal e alguma planta
cheirosa que não conhecia e, claro, esqueci o nome. Coisas
que a memória, sabe-se lá porque, traz para o primeiro
plano. Entre os livros e uma quantidade quase inimaginável
de teses e dissertações lidas cuidadosamente, nas brechas
das imprevisibilidades cotidianas, se precisasse, a maravilha
curativa estava por ali. Onde exatamente? Por ali... Fácil de
achar para uma memória quase assustadora. Não por acaso,
qualquer titubear ou nos raríssimos leves esquecimentos de
Lucia eu, do meu lado, não hesitava: “bem-vinda ao mundo
dos normais”. Sem pudor, por isso mesmo, muitas vezes a
convoquei como "meu" HD externo.

Escrever este pequeno texto foi uma pausa para ir
puxando uma história recente, buscando o que eu poderia
trazer para além do que qualquer radar detecta. Algumas
horas diante do seu Lattes podem impressionar - é muita
coisa para uma pessoa só. Ainda que tanta dedicação e seu
incansável envolvimento com a academia, a arte, a formação
de professores/as de Arte seja algo que salte aos olhos e vá
muito além do que algumas pessoas consigam imaginar,
como eu, por exemplo, essa é a Lucia. Ou seja, disso
todos/as sabemos. Só fica um certo incômodo, como um
desafio a qualquer lógica, de como é possível, para uma
pessoa, fazer tanta coisa com tanto cuidado e rigor em
diferentes frentes, ainda que todas imbricadas entre a arte e
a educação. Na verdade, já há algum tempo, talvez pela
evidência da impossibilidade, a tentativa de entender
esmaeceu. Ela é assim e pronto.
A única coisa que ousei tentar ensinar para a Lucia não
deu certo. Uma vez, na sala que dividíamos na Escola de
Belas Artes da UFMG, num momento de muito trabalho,
olhei para ela e disse: Lucia, você tem que dizer não. É muita
coisa para uma pessoa só. As demandas continuam a chegar
e não vão parar. Não pararam e ela continua no mesmo
ritmo, com o mesmo entusiasmo. Só parou de acumular
milhas e milhas porque não tivemos opção nessa pandemia.
Se tivesse, sei não... Certamente estaria por aí, mundo afora,
fazendo suas palestras, atuando em consultorias,
orientações, organizando congressos, encontros e
partilhando seus estudos e pesquisas com todos/as que se
interessarem. Tudo isso continua na agenda, claro.

Não há aposentadoria que a faça diminuir os
compromissos que carregam um ideal, sempre múltiplo afinal nada para ela pode ser uno - fundado na luta pela arte,
pela educação, pela arte/educação.
No seu percurso, que tenho o privilégio de acompanhar de
perto desde o final dos anos de 1990, quando fui sua aluna já na minha segunda graduação - percebo muitas de suas
sementes espalhadas já gerando novas sementes, que se
confundem com as de outras pessoas que ela acolheu e
ajudou a regar, com a generosidade do diálogo franco e
provocador que nunca se pretendeu unânime. A metáfora
da semente incomoda por sua obviedade, mas não achei
outra melhor. Fico devendo. O que interessa é dizer dos
acontecimentos, desdobramentos, da pulsão que faz emergir
frutas, plantas cheirosas, delicadas, quase imperceptíveis,
ou saborosas e até curativas, farinhas para bolos e pães,
escancarando a nossa humanidade, com todas as inevitáveis
contradições e em estado permanente de curiosidade diante
de um devir imprevisível. Afinal, o que interessa é isso, ser
gente, e, como professora, mais do que qualquer outra coisa,
gostar de gente. Isso foi uma das primeiras experiências que
vivenciei com ela, Lucia Gouvea Pimentel, ou... Lucinha.
Bjim.

Lucia Pimentel
por Ana Del Tabor

Lucia Pimentel, Ana Del e
Juliana Gouthier. Foto do
acervo da autora.

No percurso das minhas andanças acadêmicas,
profissionais e faebianas conheci Lucia Gouvea Pimentel.
Uma pessoa firme em suas posições e serena na escuta de
seus pares e ímpares.
Tive o privilégio de ser sua orientanda de doutorado na
UFMG no período de 2016 a 2019. Aprendi muito, refleti
bastante e seus ensinamentos possibilitaram-me novos
olhares para o campo da Arte/Educação e para a vida. Sou
grata pelo seu acolhimento e amizade sempre.
Há muitas qualidades que eu destaco na convivência com
Lucia: atenciosa, exigente, rigorosa, leve e amorosa. Essas
qualidades
permitem
as
trocas
necessárias
à
criação/reflexão. Suas orientações ainda ressoam em minha
forma de conduzir as atividades acadêmicas e profissionais.

Após esses anos de afinidades com Lucia sou convidada
pela diretoria da FAEB para homenageá-la no espaço do
Boletim da FAEB do mês em curso. É claro que me sinto
honrada e aproveito a oportunidade para declarar minha
admiração pela sua capacidade intelectual/profissional e sua
contribuição ao longo dos anos para o campo da
Arte/Educação.
Como integrante da FAEB, CLEA, ANPAP e outras
entidades, Lucia vem corroborando de forma significativa
nas ações que demandam estratégias para agregar os
profissionais da área de Artes na condução das políticas
públicas. Contamos sempre com seu apoio nos momentos de
enfrentamentos políticos em busca de encontrar caminhos
viáveis nas decisões que precisamos.
Com Lucia, aprendi a importância de saber “infiltrar” nas
lutas coletivas em tempos de incertezas. É claro que isso
exige maturidade e sabedoria!! Esse ensinamento foi/é
essencial para que possamos compreender que: “É preciso
sermos mais perigosos que o perigo que nos ronda. E isso
exige fôlego extra, disponibilidade extrema, vontade firme e
união com quem, em todos os lugares do planeta, esteja
disponível para se juntar a nós. É preciso que deixemos de
ser vítimas para sermos protagonistas das mudanças”
(PIMENTEL, 2018, p.81).
Enfim, com ela aprendi que o ataque feito por um grupo a
uma linha teórica divergente é um comportamento
colonialista, sendo necessário de nossa parte reconhecer a
diversidade de pensamentos e ideias. Sigamos a luta
respeitando o diverso. Vida longa querida Lucia Pimentel!

FAEB INFORMA
1º CIFARTE - setembro de 2021

Uma escola para todos, com todos! Foi o tema do 1º CIFARTE
( Ciclo de Formação em Arte/educação da FAEB).
O 1º CIFARTE – Ciclo de Formação em Arte/Educação é o
novo projeto da FAEB. A FAEB dando escuta aos seus
federados preparou momentos de “bate-papos” com o objetivo
de contribuir na formação, reflexão ....e por que não para uma
formação permanente. O primeiro CIFAERTE traz o tema
Inclusão, serão três encontros o primeiro já ocorreu em 03-09
com a professora Maria Teresa Eglér Mantoan, o próximo será
em 24-09 com o professor José Pacheco e o terceiro será em
22-10 com o prof. Robson Xavier um grupo de professores
pesquisadores da Unicamp.
No primeiro encontro a professora Mantoan foi enfática
sobre as questões da deficiência na escola, trouxe as questões
conceituais a respeito da inclusão, e frisa que são questões
ainda longe de serem assimiladas. Não se trata de incluir o
aluno na escola como um direito, mas é uma questão que vai
além da legalidade. Ela citou que há muitas pesquisas de
instituições respeitáveis que insistem em dizer que a criança
com deficiência beneficia a criança sem deficiência.

A criança com deficiência na escola irá possibilitar a
capacidade e o empoderamento. Uma escola que garanta a
cada aluno o seu aprendizado diferenciado. A sociológa
Marta Gil, uma grande ativista e atuante na inclusão de
pessoas com deficiência nas escolas e empresas foi a
debatedora da conversa. Marta Gil ao iniciar o seu diálogo
menciona o poeta Carlos Drumond de Andrade com a frase
“todo ser humano é um estranho ímpar”, trazendo uma
questão para a Professora Mantoan: Qual é o sentido da
Inclusão? A professora Mantoan respondeu: é todo mundo
junto cooperando, compartilhando, convivendo na
construção de um determinado conhecimento partindo
daquilo que cada sabe... (na sala de aula) que possibilita que
todos participem, o conhecimento de cada um é valorizado.
E todos colaborem com o aprendizado de todos.
Sem dúvida foi um acontecimento, um momento de muita
provocação e reflexões sobre um tema atualmente polêmico.
Contamos com aproximadamente 90 inscritos e mais de 1000
visualizações até o momento.
Iniciamos mais uma ação da FAEB com “chave de ouro”,
na certeza de contribuirmos com a formação dos
arte/educadores, em nível nacional.

FAEB INFORMA
CIFARTE - Ciclo I - 2º Encontro
"Inclusão para quê?"

JÁ FEZ A SUA INSCRIÇÃO????

FAEB INFORMA
ConFAEB 2021
"Poéticas para transcender e enfrentar
o amanhã"

O prazo para submissão de trabalhos foi
PRORROGADO para 18 de outubro

FAEB INFORMA

