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     Mergulhar em si para ir além de si. Sair de si para encontrar o outro. Estar em si para encontrar
a si mesmo. Como diz Juliano Casimiro de Camargo Sampaio, autor de um dos textos desta edição
“a pessoa não se torna outra para si, o que implicaria em Outridade. Ela se torna Alter para si”. Ser
autor da sua vida, criar utopias num mundo distópico move a arte e a educação, pois descobrir o
mundo é também descobrir a si mesmo. Aquilo que nos toca, estremece, espanta, emociona nunca
será perdido. Fará permanente morada em nós.  
     Poéticas de si nos mundos im/possíveis, tema desta edição da Revista FAEB nos convida a
entrar no “mundo da delicadeza”, desacelerar e vibrar em outra sintonia. Os textos e as imagens
que dão corpo a revista, nos oferecem lentes de diferentes superfícies, formas e alturas que nos
ajudam a perceber o mundo de maneira diversa, nos incentiva a romper com a monotonia de ver
as coisas do mesmo jeito. Ver com novos olhos, rever aquilo que cotidianamente vemos, mas que
anestesiados pelo cotidiano deixamos de perceber é um desafio que temos como
professores/mediadores de arte.
   

Editorial
por Francione  Oliveira Carvalho

É de mim agora que eu preciso falar, 

mesmo se eu tiver que fazê-lo com sua língua, 

será um começo, um passo em direção ao silêncio e ao fim da loucura.

 Samuel Beckett, Molloy (1951)



  A imagem de capa da artista Teresa Poester faz parte do livro Percurso do Artista – Teresa

Poester – Até que Meus Dedos Sangrem, título homônimo de uma mostra ocorrida entre 2019 e

2020 na cidade de Porto Alegre.  O vermelho sangue referencia tanto o conturbado cenário

político daquele momento, ainda não superado, diga-se de passagem, quanto às vidas que

escoaram    nos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. O e-book gratuito  da

artista pode ser baixado em lume.ufrgs.br/handle/10183/231719 . Em seguida, Renata Oliveira

Caetano e Pedro Augusto Dutra de Oliveira, docentes de Artes Visuais e Música do Colégio de

Aplicação João XXIII da UFJF, apresentam Diálogos sobre paisagem: explorando e transformando

espaços escolares. O texto revela um pouco do cuidadoso e autoral trabalho de arte/educação que

realizam na cidade de Juiz de Fora. Partindo de provocações estéticas diversas os autores

afirmam “percorreremos os espaços cotidianos, como a própria escola, com olhos e ouvidos

atentos, caminhamos no sentido de ter uma outra experiência da e na paisagem”. 

    Maria Luiza Pereira De Bonis Aro, a Malu,  nos oferece seu coração. Sua narrativa visual parte

da perda para refletir sobre a transformação provocada em nós pelos/com os outros. 

     Muito daquele/daquela que se foi, ressurge ressignificado em nós.  A cada dia morremos e

nascemos. O que permanece em nossas vidas de educadores? 

      No texto De mundos im/possíveis a potências de mundos, Juliano Casimiro de Camargo

Sampaio reforça o território criativo e autoral da Revista da FAEB, afinal “o modelo de escrita que

a Revista nos permite é bastante diferente daqueles mais corriqueiros nos periódicos científicos,

com preocupações constantes em relação às avaliações da CAPES e aos fatores de impacto”. No

texto, Juliano apresenta os aspectos do fazer artístico na educação básica que movem suas

práticas na formação de futuros docentes de teatro e de música. A partir dos processos da

maleabilidade, da plasticidade e da flexibilidade seria possível alargar os campos de experiência

na educação. 

    Continuando a leitura da Revista da FAEB temos a presença de três importantes docentes e

pesquisadoras do campo da Educação das Artes Visuais: Maria Helena Wagner Rossi, Analice

Dutra Pillar e Ana Mae Barbosa.  Analice redige um texto homenagem à Maria Helena,

reconhecendo sua grandeza enquanto pesquisadora e ser humano. As memórias bordadas não

revelam apenas um pouco de Maria Helena Wagner Rossi e, da própria Analice Dutra Pillar, mas

histórias da arte/educação brasileira. E já que falamos dessa história, ninguém com mais

autoridade do que Ana Mae Barbosa.   A Revista celebra o lançamento de Arte/Educación: Textos

selecionados, volume que reúne, pela primeira vez em espanhol, uma seleção de textos de Ana

Mae Barbosa, de 1980 até os dias de hoje. A publicação é de livre acesso e pode ser baixada pelo

link disponível na revista. 



    Fechamos a Revista da FAEB com a entrevista de Rita de Cássia Cabral, professora da Escola de

Aplicação da Universidade Federal do Pará/EAUFPA, feita por Nélia Fonseca.  A defesa dos

Colégios de Aplicação torna-se fundamental no momento histórico que vivemos, onde o trabalho

realizado nas universidades federais é colocado em cheque. Afinal, a adoção de medidas

vinculadas ao neoliberalismo, a economia de mercado e a educação tecnicista fazem com que as

políticas educacionais reformulem os objetivos da educação em termos de competências para o

mercado de trabalho, afastando ainda mais os estudantes brasileiros das experiências

promovidas pela arte e pela cultura.

    Antes de encerrar, quero reforçar o convite para o XXXI Congresso da Federação de Arte

Educadores do Brasil (ConFAEB) - O invisível não é irreal: é o real não percebido.  Por uma

Arte/Educação sensível, juntamente com o IX   Congresso Internacional de Arte-Educadores, a ser

realizado na cidade de Juiz de Fora. 

     Aguardo todas , todos e todes.

      

     Boa leitura!



I M A G E M  D E  C A P A

Nasceu em Bagé, extremo sul do Brasil, em 1954. O desenho combinado a linguagens

e tecnologias contemporâneas é o centro de seu trabalho. Realiza exposições

individuais a partir dos anos 80 no Brasil, Argentina, Espanha, Bélgica e França,

obtendo premiações de desenho. Como professora, ensina no Instituto de Artes da

Universidade Federal UFRGS em Porto Alegre de 1996 a 2018. Nos anos 80 dedica-se

à arte postal trabalhando também como cenógrafa de teatro e cinema, grafista e

ilustradora. De 86 a 89 estuda pintura na Universidade Complutense de Madri.

Entre 1998 e 2002, realiza doutorado na França, Paris 1-Sorbonne, sobre a relação

entre pintura de paisagem e abstração. Retornando da França, de 2006 a 2009,

continua sua pesquisa mesclando o desenho à gravura, à fotografia e ao vídeo. Em

2012, cria em Porto Alegre o Atelier D43, grupo de desenho e performance cujo

principal suporte é o vídeo. Em 2016, realiza pós-doutorado na França sobre sua

residência artística com o Atelier D43 no espaço Anis Gras, conhecido centro

experimental na periferia de Paris. Neste mesmo ano ministra disciplinas de

desenho na Universidade Jules Verne em Amiens. Atualmente vive e trabalha entre

Eragny sur Epte-França e Porto Alegre-Brasil.
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Teresa Poester



Doutora em Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Arte (UERJ/ 2017).

 Mestre em História pelo Programa de Pós- Graduação em História (UFJF/2012).

Especialista em Arte Cultura Visual e Comunicação (UFJF/2006). Licenciada e Bacharel em

Artes (UFJF/2004). É professora de Artes Visuais do Colégio de Aplicação João XXIII e do

Programa de Pós-Graduação em História - ICH da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Como pesquisadora, tem experiência nas áreas de Artes Visuais e História da Arte, com

ênfase na relação entre desenho e escrita em manuscritos de artistas, atuando

principalmente nos seguintes temas: arte moderna, arte contemporânea, coleções,

desenho, relações entre desenho e escrita, arte educação, história da arte e cultura.

Educador Musical, graduado em Música pela Universidade de São Paulo (2007) –

licenciatura, com Mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (2014) e

Doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (2019). Professor no

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e vice-coordenador do

programa de extensão Arte em Trânsito. É membro da Associação Brasileira de Educação

Musical (ABEM) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação

(ANPED) – GT de Educação Popular. Desenvolve pesquisa com os seguintes temas: Práticas

Sociais e Processos Educativos; Educação Popular; Educação Musical e Humanização.
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Renata Oliveira Caetano

Pedro Augusto Dutra de Oliveira

Diálogos sobre paisagem: explorando e

transformando espaços escolares
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Diálogos sobre paisagem: explorando e transformando

espaços escolares

Introdução

     Falar de paisagem no campo da visualidade, pode até nos remeter àquilo que vemos de nossas
janelas. Mas para pessoas que conhecem os estudos artísticos sobre o tema, é quase impossível
fugir das imagens muito comuns em grandes museus, daquelas pinturas que compunham um
gênero de representação de cenas da natureza, sem fazerem referência a alguma narrativa
específica. Em música, muitas vezes nos remetemos à percepção dos sons ao redor, num processo
de identificação que corre o risco de não ter outros desdobramentos como, por exemplo,
processos de criação musical. Mas, quando trazemos esses conhecimentos para as nossas vidas e
percorremos nossos espaços cotidianos, como a própria escola, com olhos e ouvidos atentos,
caminhamos no sentido de ter uma outra experiência da e na paisagem. Ativar diferentes
intencionalidades ao vivermos a ambiência escolar, pensando e participando de processos de
criação e intervenção nela, nos ajuda na apropriação que fazemos destes espaços, em como nos
percebemos neles e nas possibilidades de transformação. 
    Em 2019, a partir de um projeto elaborado entre um professor e uma professora,
respectivamente de Música e Artes Visuais, do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade
Federal de Juiz de Fora, as crianças do 2o. ano do Ensino Fundamental tiveram uma experiência
diferente sobre esse tema. Elas viram como os distintos tipos de paisagem podem existir,
sobretudo a partir daquilo que era visto/ouvido dentro da escola. 



 Tratou-se de um processo de criação que se expandiu e gerou diferentes possibilidades de
resultados. Nesse sentido, a proposta que aqui apresentamos, visa mostrar os processos e a
repercussão desses diálogos, mostrando também como é possível, mesmo em contextos escolares
com poucos recursos e materiais, um trabalho de educação musical e visual que parta do próprio
contexto escolar.
    O Colégio de Aplicação conta atualmente com cerca de 1050 estudantes em 28 turmas de
Ensino Fundamental (I e II) / 9 turmas de Ensino Médio/ 9 turmas da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Entre as ações desenvolvidas nesse contexto, estão a formação inicial e continuada
de professores, numa perspectiva voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão. Falando sobre a
área de Artes, nossa equipe é composta por 4 professores de Artes Visuais, 3 de Música e 1
professora de Dança. Com as crianças até 10 anos trabalhamos com 2 aulas semanais; os
adolescentes a partir dos 11 anos tem 1 aula semanal. 
     Especificamente com as turmas do 2º ano do Ensino Fundamental, onde a presente proposta foi
realizada, o trabalho se concentra entre as linguagens da Música e das Artes Visuais. Nós
buscamos construir propostas conjuntas que potencializam um envolvimento comum com
ambas as linguagens artísticas. Normalmente trabalhamos com as turmas divididas, em
processos de experimentação. No caso do segundo ano, optamos por trabalhar essa divisão de
maneira bem fluida, ora estando com a turma toda e com ambos os professores em sala, ora
dividindo por períodos determinados a depender do planejamento*.  Fomos percebendo que
dessa maneira os alunos transitavam entre as linguagens fazendo conexões importantes entre
elas.
    Partimos da ideia de desenvolver com as crianças estudos sobre paisagem, tanto nas Artes
Visuais quanto na Música, usando o espaço em que elas diariamente transitavam, a escola. A
proposta buscava não apenas apresentar como a paisagem poderia ser percebida de diferentes
maneiras, mas também de levá-las a revisitar a escola, procurando possibilitar a apropriação de
seus espaços e refletindo sobre como seria possível, a partir delas mesmas, intervenções em suas
diversas paisagens.  
     Em Música as crianças iniciaram o trabalho a partir do conceito de “Paisagem Sonora”,
elaborado pelo educador e compositor canadense Murray Schafer (1933-2021). Assim como o
olhar atento compreende o conjunto de estímulos visuais que compõem uma determinada
paisagem, a escuta atenta também nos possibilita contato efetivo com a paisagem sonora que nos
envolve. Segundo Fonterrada (2012), o grande objetivo do trabalho de Schafer foi buscar um
processo de conscientização, entre alunos e pessoas, a respeito da paisagem sonora.
Conscientização que nos leva a perceber a paisagem sonora do mundo, para então transformá-la
segundo nossas escolhas. Buscar um trabalho a partir das propostas de Schafer objetivava levar
as crianças a compreender o espaço escolar cotidiano delas, refletir sobre ele, buscando uma
conscientização de que são espaços constituídos e elaborados também por elas, percebendo a
possibilidade de transformação e criação nesses e a partir desses espaços.
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*Em uma turma de 30 alunos, por exemplo, 15 alunos trabalham Música e os outros 15 alunos trabalham Artes Visuais.
São estabelecidos temas para conjuntos de aulas que podem variar entre 2 ou 6. Fechado o ciclo em torno daquele
conjunto de aulas, o processo se inverte. Assim, quem estava nas aulas de Música vai para as aulas de Artes Visuais e
vice-versa. Isso possibilita que todos passem pelas duas linguagens artísticas mantendo uma constância entre as
trocas e potencializando o diálogo entre as linguagens.
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     Fonterrada (2009) diz ainda que é muito caro para Schafer uma educação musical pautada em
processos criativos, para além de um ensino de música que se limite à reprodução ou
treinamento. Possibilidades de criação que para Schafer são possíveis inclusive a partir da
organização de materiais recolhidos no ambiente.
     Nas Artes Visuais tudo começou a partir da pergunta: O que é uma paisagem? Por meio da
escuta dos estudantes, foi possível compreender de quais pontos de vista os estudantes partiam
para pensar o assunto. Assim, deu para mapear se alguém já tinha algum conceito elaborado e
aproveitar o momento para fazer observações mais gerais. Foi possível também apresentar
algumas imagens de paisagens reais. Da cidade na qual nos localizamos e de outras, tentando
articular alguma variedade de vistas rurais, urbanas e praianas.
     A partir dessa conversa com as crianças, foi possível entrar no campo das Artes Visuais. Elas
conheceram um pouco sobre um conjunto de artistas que ficaram bem conhecidos por suas
paisagens em pinturas ou desenhos. A tentativa foi sempre equilibrar o trabalho de mulheres e
homens, além de escutar os estudantes antes de trazer as informações sobre as obras. Entre eles
apresentamos imagens de obras de John Constable (1776 -1837), Willian Turner (1775 - 1851)
Gabriele Münter (1877-1962), Rosa Bonheur (1822 - 1899), Gustave Caillebotte (1848-1894) e
Tarsila do Amaral (1886-1973).
     Contudo, para prepararmos as crianças para uma experiência diferente sobre a paisagem, foi
fundamental mostrar para elas que pensar sobre a paisagem no campo das Artes Visuais,
significa ir além da mera representação daquilo que é visto. Nos acostumamos com as "Pinturas
de Paisagem", gênero artístico que se firmou no século XVII e que foi marcado por vistas
grandiosas ou pelos registros de viagens de muitos artistas. Elas nos apresentam, por meio da
subjetividade de cada artista, como somos minúsculos diante do mundo. Mas ao longo dos anos,
vários artistas foram percebendo que suas criações eram filtradas pela forma como percebiam
ou, até mesmo, alteravam a paisagem. 
    Tendo isso em mente, perguntamos para as crianças se elas achavam que a paisagem só
mostrava a vista de algum lugar. Isso foi uma provocação para abalar as certezas dos estudantes.
Muitas vezes vemos como eles têm pouco contato com obras de arte contemporâneas. Então é
importante levá-los à uma reflexão que vai além da ideia de representação. Por isso,
apresentamos alguns artistas que criavam ou interferiam em paisagens reais, como Agnes Denes
(1931), Christo (1937-2020) e Jeanne-Claude (1937-2009), Richard Long (1945), Rachel Whiteread
(1963), Marcelo Silveira (1962) e Rosângela Rennó (1962).  

Diálogos sobre paisagem na prática: os sons do João

    O trabalho com paisagem em música foi concebido em três etapas processuais. A primeira,
denominada Passeios Auditivos, procurou captar as sonoridades produzidas em várias paisagens
existentes dentro do Colégio: o pátio, a biblioteca e “a matinha” **, uma área verde da escola, local
repleto de sons da natureza. Após essa etapa, passamos ao que denominamos Quando a Paisagem
vira música, momento em que trouxemos elementos reunidos nos vários ambientes visitados,  

**Matinha” era o nome que nós, estudantes e professor, usávamos para denominar este espaço.



FAEB -11 

 como pedaços de pau, folhas secas, garrafas, chaves, dentre outros, e em um processo criativo
produzimos música, além de criarmos diversos instrumentos musicais com tais elementos. Por
fim, a terceira etapa, chamada A música da paisagem, foi o momento em que realizamos um
arranjo coletivo da música “Peixinhos do Mar” com os instrumentos que foram construídos.
Buscamos levar os alunos a perceberem os sons que os envolvem, além de estabelecer processos
criativos a partir de tais sons.

Passeios auditivos

    Segundo Schafer “o passeio auditivo é simplesmente um passeio concentrado na audição”, se
distinguindo dos passeios sonoros, que para o autor “é uma exploração da paisagem sonora de
uma determinada área usando-se uma partitura como guia” (SCHAFER, 2011, p. 297). O objetivo
dos passeios auditivos é que se perceba o conjunto de sons que fazem parte de determinado
ambiente, sua paisagem sonora. A proposta discutida com os estudantes partiu dos seguintes
questionamentos: Qual a paisagem sonora de nosso Colégio? Existe mais de uma? Em nosso
Colégio existe muita poluição sonora? Como identificar e pensar sobre a paisagem do Colégio?
Após um espaço de debate e discussão, chegamos à conclusão que deveríamos ir a campo, buscar
identificar, anotando e/ou desenhando, com o uso de pranchetas, a paisagem sonora de três
ambientes distintos do colégio***. 

***A cada aula fazíamos um passeio auditivo, seguido da discussão e reflexão sobre ele.
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1) O pátio – onde foi possível perceber suas sonoridades próprias, a sonoridade das salas de aula

ouvidas do pátio, a movimentação de pessoas, os sons que habitualmente, principalmente nos

intervalos, não são possíveis de se ouvir neste espaço.



FAEB -13

2) A Biblioteca – Grande desafio e curiosidade, justamente por ser um espaço entendido como
“silencioso”. Nesse espaço foi possível perceber sonoridades normalmente não percebidas, como a
passagem das páginas de um livro, a sonoridade de alguém digitando no teclado do computador, a
sonoridade ao ser solicitado o silêncio (Psiu!!!). 

3) A matinha – Espaço verde do colégio, com ampla vegetação, onde foi possível perceber o som

do vento nas árvores, pássaros e diversos animais como o mico e o quati, a sonoridade ao se

pisar nas folhas secas, dentre outros sons.



    A segunda etapa foi pautada na etapa anterior, ou seja, os sons que foram recolhidos e anotados

pelos estudantes foram discutidos em sala de aula. Foi produzida uma grande nuvem de palavras,

com as palavras de todas as crianças. 

    A partir delas, fomos percebendo cada som identificado. Nesse momento, a partir dos sons

registrados, levamos para a sala de aula diversos materiais que produziam tais sons, como

madeiras, garrafas de vidro, água, folhas secas distintas, sementes, papel, dentre outros. Muitos

desses materiais foram recolhidos nos próprios ambientes visitados do Colégio. 

    Depois, foi possível discutir em como tais sonoridades poderiam ser organizadas musicalmente,

sons mais fortes e sons mais fracos, sons mais agudos e sons mais graves, distintos timbres. Foi

um momento de muita experimentação, ao se tocar musicalmente cada material, de maneiras

diferentes e criativas. Verificamos como um material do cotidiano, com criatividade, pode nos

trazer diferentes sonoridades e timbres. Ainda nessa etapa, houve a proposta de se construir

instrumentos com estes e outros materiais. Foram construídos instrumentos já existentes, como

um xilofone, o pau de chuva, chocalhos, carrilhão de chaves, mas  também foram criados

instrumentos novos como o "hidrofone", instrumento que buscava reproduzir a sonoridade da

água ao cair em uma lixeira de metal.
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Quando a paisagem vira música



    Por fim, a última etapa foi o momento em que ensaiamos e executamos os instrumentos

construídos. 

    Por meio de um arranjo coletivo da música “Peixinhos do Mar”, foi possível um trabalho de

execução musical com todos os alunos. Foi perceptível o envolvimento, a concentração, a

aquisição de técnica, por parte de todos. 

    Como exemplo, descobrimos o quanto é preciso de concentração e técnica para se tocar o

hidrofone, controlando a quantidade de água a cair na lixeira, para manter a mesma sonoridade e

para não deixar com que a água termine antes do tempo em que ela deve soar no arranjo.

FAEB -15

A música da paisagem

Diálogos sobre paisagem na prática: qual é o seu lugar na paisagem

    Para falarmos sobre Paisagem no campo das Artes Visuais com as crianças do 2o. ano do Ensino

Fundamental, partimos de alguns princípios: 



1- Era importante oferecer referências visuais para as crianças, pois assim elas articulariam isso

às suas próprias formulações na hora de produzir trabalhos práticos;

2- A ideia central da proposta, estabelecida em 3 diferentes processos de criação, deveria partir

do princípio de que as crianças não iriam reproduzir o que viam, mas criar as suas próprias

leituras sobre o que viam/percebiam;

3- A pergunta “Qual o seu lugar na paisagem?” seria central para fazê-los relacionar o que

viam/criavam consigo mesmos, estabelecendo uma relação crítica em relação à paisagem e sua

ação sobre ela.

Dessa forma, foram desenvolvidas três propostas que visavam estabelecer outras vivências da

paisagem, a partir de uma perspectiva estesica e investigativa. Algumas etapas delas foram

acontecendo simultaneamente, pois se tratava de processos longos de criação. Em Selfeet, as

crianças escolheram seus locais favoritos no Colégio para fazerem uma selfie do pé. A proposta

servia para cada um se pensar como parte da paisagem e, por meio dela, foi possível ver uma

diversidade visual de espaços percorridos pelas crianças no interior do Colégio. Já em

Descascados, fizemos um percurso que foi do desenho sobre a paisagem que víamos de nossa

janela, passando pela incorporação da prática da artista Nerea Lekuona, até chegar à criação

coletiva da paisagem da cidade, agrupando os desenhos feitos por cada criança no começo do

processo. Esses exercícios invadiram os espaços da escola e ainda podem ser vistos lá até hoje. 

 Enquanto aguardávamos as etapas de elaboração dos descascados, iniciamos a Paisagem

Imaginária. Aqui, a proposta era inventar 5 elementos da paisagem que seriam feitos usando

colagem e depois seriam agrupados, compondo duas grandes pinturas elaboradas com guache e

colagem sobre papel pardo. Nelas construímos uma paisagem totalmente imaginada e

desenvolvida coletivamente pelas crianças.
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Selfeet



    Nós sabemos que algumas crianças dominam o mundo digital melhor do que muitos de nós!

Levando isso em consideração, decidimos agregar algo dessa vivência em nossa proposta. Já faz

um tempo que acompanhamos um perfil do Instagram  chamado Parisian Floors

(@parisianfloors) criado pelo fotógrafo alemão Sebastian Erras. Nesse perfil, Erras concentra

uma fixação: tirar fotos de seus pés em belos pisos franceses. 

    Pesquisando um pouco mais, descobrimos que desde 2017 essa prática é tendência nas redes

sociais. Para muitos, tirar esse tipo de fotografia significa poder mostrar seu status, em uma

viagem bacana, mundo afora.

    No nosso contexto, o selfeet não significa status, mas sim, indica a ampliação da percepção da

criança sobre os lugares que frequenta. Para tanto, pedimos que cada uma pensasse qual era o

seu local preferido no Colégio. Fomos lá e cada criança fez o seu selfeet, em resposta à pergunta

“Qual o seu lugar na paisagem?”

FAEB -17 

Descascados



    O processo que culminou nas colagens espalhadas pelos espaços físicos do Colégio de

Aplicação, começou de forma bem simples. Como o Colégio se encontra  em uma área alta da

cidade, de suas janelas é possível ter uma visão linda da cidade de Juiz de Fora, com suas

montanhas, muitos prédios, casas e vegetação. Organizamos pequenos grupos de crianças para

irem à sala dos professores (de onde se tem a melhor vista). Elas se posicionavam livremente em

frente à janela e nós colávamos com fita alguns plásticos transparentes (em formato próximo do

A4) em uma altura confortável para cada uma. A partir daí elas captavam com caneta marcadora,

as partes que chamavam a atenção daquilo que viam. As linhas nem sempre refletiam o que

estavam diante delas. Muitas crianças buscavam elementos na imaginação para resolverem os

problemas de transposição daquilo que viam para o plástico. Mas isso foi incorporado ao

processo.

    Em sala de aula, cada uma transpôs o desenho feito no plástico para o papel sulfite. Nesse

momento, mais elementos do imaginário começaram a aparecer, gerando percepções em

distintos níveis sobre a cidade. Cada um desenhou a lápis, coloriu com lápis de cor e finalizou

com caneta nanquim. Nesse ponto, apresentamos o trabalho da artista Nerea Lekuona, para que

as crianças percebessem que é possível interferir artisticamente no ambiente, transformando a

visualidade do cotidiano. Vimos algumas imagens, muitos estudantes fizeram as suas

considerações. A partir disso, propusemos que cada desenho finalizado no papel, se

transformasse em parte de uma composição. A ideia era somar as paisagens criadas pelas

crianças em um único suporte. Esse suporte seria os decalques de descascados na pintura que

temos espalhados, principalmente nas áreas externas do João XXIII. Assim, cada criança escolhia

onde queria que sua paisagem entrasse. 

    Ao final desse processo apresentamos os decalques finalizados e em um momento que elas não

estavam no Colégio, colamos todos em seus devidos lugares. Muitas perceberam e começaram a

percorrer os espaços mais atentamente para localizar onde o seu trabalho estaria colado. Trata-se

de uma proposta que parte do princípio da efemeridade para, de fato, acontecer. Justamente por

isso, fotografamos todos, pois sabíamos que com o tempo alguns iriam se perder. 
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     Nosso percurso se iniciou com a apresentação das referências que utilizamos para construir a

abordagem para o tema. Isso não se deu por acaso. A meta era ampliar o repertório dos

estudantes sobre o assunto, facilitando a participação nas atividades de criação e reflexão.

Observem que usamos a palavra “ampliar” e não “criar” um repertório. Justamente porque

sabemos que as crianças têm as suas percepções sobre o mundo e isso não pode ser ignorado. É a

partir desses elementos que elas estabelecem a maneira como vão acessar os conhecimentos que

surgem nas aulas. 

    Sendo assim, este processo de criação tomou como princípio aquilo que as crianças trouxeram

consigo para a escola, quando o assunto é paisagem. Assim, encerramos o ciclo de propostas com

aquilo que veio diretamente delas. Para tanto, nós começamos com uma proposta elementar:

elencar quais seriam para elas os elementos da paisagem. Muitas coisas foram citadas, dentre

carros, ruas, nuvens, árvores, casas e outros. A partir disso, cada turma escolheu por votação

apenas três elementos da lista feita conjuntamente no quadro. Pedimos que as crianças

desenhassem 5 configurações visuais diferentes de cada item escolhido. Elas teriam que inventar

5 casas diferentes, 5 árvores diferentes, por aí vai.

    Na segunda etapa, cada uma deveria escolher o exemplar preferido de sua produção. Eles

serviriam como referência para uma colagem, no tamanho que a criança achasse adequado. Para

essa parte do exercício, foram utilizados papéis coloridos (inteiros e retalhos). Algumas gostaram

tanto da proposta que até fizeram mais elementos do que aquilo que havia sido solicitado

inicialmente.

    Antes de iniciar a montagem de nossa paisagem coletiva, relembramos alguns conceitos

importantes. Retomamos as questões sobre perspectiva atmosférica, linha do horizonte, tamanho

dos elementos na paisagem (o que está perto é grande, o está a meia distância tem tamanho

médio e o que está longe é pequeno). Todas essas questões haviam sido observadas na atividade

em que desenharam apoiadas no vidro da janela. 
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Paisagem imaginária



      Nós usamos como suporte para cada turma um papel pardo vendido a metro para a realização

da etapa seguinte. Foram, então, cerca de 4 metros divididos entre as três turmas em cada metade,

gerando assim duas grandes pinturas. Estabelecemos uma espécie de jogo para organizar a

colagem dos elementos: com o papel pardo no chão (ou colado no quadro) desenhamos a linha do

horizonte nele. A partir disso, cada criança deveria escolher qual era o melhor lugar no papel

para o seu elemento feito em colagem. Se era pequeno, elas ponderavam que o melhor lugar era

mais próximo da linha do horizonte. Se era grande, elas buscavam posicioná-lo na parte inferior

do papel, longe da linha do horizonte. Cada uma tomava essa decisão e as demais tinham que

prestar atenção para perceber onde os seus itens entrariam, a partir da ação dos colegas que

vinham antes deles no processo de colagem. 

    Com tudo no lugar, ainda demos um tempo para que elas começassem a desenhar as áreas em

torno dos elementos colados: ruas, áreas verdes, praias, lixão, foram algumas coisas que saíram

nesse momento. Para a pintura, dividimos as quinze crianças de cada metade das turmas em 2

grupos. Enquanto algumas pintavam a parte inferior do trabalho, as outras desenhavam a partir

de uma atividade que dialogava com as questões dos elementos da paisagem. Na aula seguinte,

essa divisão era invertida. 

    Durante a pintura, observamos que algumas crianças eram mais detalhistas e essas foram

chamadas para o trabalho muito específico de finalização das pequenas áreas que ficaram sem

pintar, dar acabamentos, etc. Como resultado obtivemos duas grandes pinturas lindas, feitas

colaborativamente e totalmente a partir das ideias das crianças.
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Ó passar-se invisível pela alma da alameda de casas espaçosas 

Imaginando a feição ideal dentro de cada uma!

 

Ir recebendo um pouco de poesia no peito 

Sem lembranças do mundo, sem começo… 

Chegar ao fim sem saber que passou 

Tranquilo como as casas, 

Cheio de aroma como os jardins. 

Desaparecer. 

Não contar nada a ninguém. 

Não tentar um poema. 

Nem olhar o nome na placa. 

Esquecer. 

Invisível, deixar apenas que a emoção perdure

Fique na nossa vida fresca e incompreensível 

Um mistério suave alisando para sempre o coração.

 

Manoel de Barros
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Considerações finais

    O processo aqui apresentado nos fez refletir desde diferentes perspectivas. Em um primeiro

momento, vemos como em todas essas proposições há uma potência da articulação das ideias

entre distintas áreas de conhecimento artístico, assim como indica a beleza de uma

aprendizagem estabelecida entre muito diálogo e colaboração. 

     Para além disso, o envolvimento de crianças e professores com o espaço escolar, com

proposições de intervenção e com a possibilidade de se compreenderem nestes espaços, foi

significativo. Entendemos que a escola, espaço de todos, pode e deve ser pensada, modificada e

apropriada por todos os seus ocupantes, inclusive em seu âmbito visual e sonoro. Partir de nós,

educadores e educadoras, e dos estudantes, as propostas de mudanças visuais e sonoras do

espaço escolar, nos possibilita a potencialização de projetar também mudanças para além dos

espaços escolares, pensando uma sociedade visualmente e sonoramente mais saudável. 
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     Foi uma ação tão importante que acabou gerando uma exposição na Galeria Professor Pável,

localizada no 2o piso do Colégio e coordenada pelo Programa de Extensão Arte em Trânsito. A

exposição "Diálogos sobre Paisagem" apresentou um pouco de todo o processo, articulando

inicialmente imagens fotográficas e objetos do processo.

Figura 22 Exposição Diálogos sobre Paisagem (Março de 2020)

Figura 23 Exposição Diálogos sobre Paisagem (Março de 2020)

Figura 24 Exposição Diálogos sobre Paisagem (Março de 2020)
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      Infelizmente, com a suspensão das atividades presenciais por causa da pandemia de COVID-

19, a exposição só ficou aberta para visitação por uma semana. No entanto, como se tratava de

uma proposta muito bem construída e composta por muitos registros, decidimos levá-la para o

ambiente online, usando como plataforma o site do Programa Arte em Trânsito. Sendo assim,

exploramos de forma muito pontual cada elemento desse processo por meio de vídeos e

posteriormente uma live na qual conversamos um pouco sobre os encaminhamentos em torno

da proposta e de como transformamos isso em exposição.  

Para saber mais

Para saber mais sobre a exposição online que realizamos em torno das proposições aqui

apresentadas, acesse o link: https://arteemtransito.com.br/site/pt_br/2020/05/dialogos-

sobre-paisagem/ 

Figura 25 Visitação das famílias à exposição (Março de 2020)
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Para ver e ouvir

Convidamos você a assistir um dos vídeos em que compilamos todos os processos apresentados,

por meio de inúmeros registros fotográficos e sonoros das atividades realizadas. Para acessá-lo,

busque no Youtube pelo vídeo “Diálogos sobre paisagem - vídeo exposição”. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=6CJ4Nz__CEI.
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Narrativa Visual

Maria Luiza De Bonis Aro
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De mundos im/possíveis a potências de mundos
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De mundos im/possíveis a potências de mundos

    Poéticas de si nos mundos im/possíveis. Tema mais do que propício quando o modelo de

escrita que a Revista da FAEB nos permite é bastante diferente daqueles mais corriqueiros nos

periódicos científicos, com preocupações constantes em relação às avaliações da CAPES e aos

fatores de impacto. Considerando o tema deste número da revista e o quanto (muito) ele se

articula com minhas práticas, pensamentos e escritas, decidi por apresentar aspectos do fazer

artístico na educação básica que me movem quanto as minhas iniciativas na formação de

futuros docentes de teatro e de música. Esses são os dois cursos de Licenciatura na área de Artes

a que estou vinculado na Universidade Federal do Tocantins. Neste contexto geral, tomo a

liberdade de não me preocupar com explicitar referências e apenas transcorrer linhas de

pensamentos para convidar vocês, pessoas leitoras, para futuros diálogos sobre o que apresentei

neste texto.

     Temos um mundo que nos antecede e nos é apresentado como sendo O Mundo por

excelência. Ele chega a nós carregado de suas normas, leis, crenças, modos de perceber, meios

considerados mais adequados de se estar nele, de sentir, de pensar, de organizar as experiências.

Frente à pressão que ele exerce sobre nós, desde partida nos sentimos um tanto incapazes de

mover qualquer coisa dessa estrutura aparentemente tão sedimentada nas práticas das pessoas

em seus cotidianos. Essa apresentação, seguida de tantas ratificações, que no mais da vezes se

inicia e se intensifica pelas pessoas que nos são significativas, torna-se a naturalidade do mundo

vivido e socialmente compartilhado.

    Por outro lado, não somos passivas neste processo de contato com as histórias, as tradições, as

coletividades que naturalizaram o mundo de uma forma bem específica e em certo sentido

homogeneizante. Não somos receptáculos inertes. Sequer somos receptáculos. Somos agentes

ontologicamente cunhados pela necessidade humana de transfiguração de si e das coisas do

mundo. Esta parece ser uma constante tensão da vida. Enfrentar um mundo que nosparece

cristalizado para suprir nossos desejos de transformação. E nisso descobrir o quanto temos de

capacidade de transformação. Ciclos de embate que vão reorganizando as nossas noções a

respeito do que podemos em relação ao mundo. Aspecto da existência que em outro texto

chamei de Mapa do Eu-Posso.
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      Mas, para transfigurar e transformar é preciso ter tempo, ter contato com as coisas do mundo,

ter amparotécnico, afetivo, cognitivo, social etc.. É preciso poder explorar as materialidades de si

e das coisas sem o compromisso utilitário que a vida cotidiana nos impõe. Ainda que possamos

chegar ao uso instrumental e/ou utilitário das coisas, o processo de transfiguração não o supõe

como finalidade. Aqui mora parte da essência da ludicidade; parte da constituição do ócio (tão

negado e criticado na nossa sociedade branca ocidental); parte da experiência com as Artes.

     A  vida ordinária vai nos modelando em direção a algum jeito de ser que atende a demandas

sociais preordenadas por grupos específicos de poder e controle. Esse fato nos dificulta até

mesmo supor que poderíamos ser pessoal e coletivamente de outro modo que não aquele “em

vigência”. Tendemos a reduzir, com isso, nossa maleabilidade decomportamentos e experiências

possíveis ao escopo das coisas naturalizadas como importantes para a vida em sociedade e

determinadas antes mesmo das nossas existências. Ou seja, nos movemos menos, tanto no

sentido literal quantometafórico que a expressão mover-se pode aludir. Quando nos movemos,

geralmente é para fugir daquilo em nós quepossa ser reconhecido como desviante e agredir ao

senso comum, às normas.

     A plasticidade da nossa experiência, ou seja, um estado de inteireza nas vivências, que deveria

servir para explorar o mundo frente às inquietações que ele gera em nós, passa a atender a uma

finalidade outra: modelar nossa existência até que nos solidifiquemos em um modo de ser no

mundo passível de controle. Deste modo, tendemos àausência da flexibilidade: aspecto da

existência que nos garantiria supor outras pessoas diferentes de nós e igualmente coerentes

com o mundo compartilhado; outros modos de se estar neste mundo que nos fariam percebê-lo

e vivenciá-lo para além das nossas fronteiras (sempre imaginárias) pessoais. A flexibilidade é o

que faz o diferente poder ser diferente na experiência humana sem dotação de valor negativo

pelo fato de ser desviante.

     Pensando nesses termos da maleabilidade, da plasticidade e da flexibilidade, converso muito

com estudantes sobre a necessidade de as Artes poderem instaurar campos de experiências na

Educação para que nos experimentemos de modo lúdico e intencional com finalidades

apartadas daquilo que já fazemos no todo da nossa história. Que essasexperiências partam da

vida ordinária, se for o caso, mas que possam se desvincular dela, inclusive questioná-la,

paraque nos vejamos experimentando outras coisas do mundo e outros mundo possíveis, que

nos permitam vivenciar odiverso (maleabilidade). Desta experiência do diverso podemos nos

perceber como alteridade de si para si, em relação à vida vivida no dia-a-dia. Ou seja,

experimentar com inteireza outros modos de ser, de estar e de se relacionar no mundo

(plasticidade), que não aqueles que nos fizeram supor como os melhores ou os únicos possíveis.

Então, sabendo que omundo é mais vasto do que o  modelo naturalizado, retomaremos, quiçá, o

exercício cotidiano da flexibilidade, da expansão da experiência humana no mundo.
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     O diverso continuará diverso, seguirá sendo outro, mas assumido como parcela passível de

coexistência em um mundo coletivo. A este princípio de fazer-se alteridade de si para si-mesmo

chamei em outros textos de Teatralidadede si-mesmo. A diversidade move nos meus termos as

poéticas de si, como experimentações dos modos de estar no e interagir com as coisas do mundo,

com fins de que se expanda para si o Mapa do Eu-Posso. A princípio, o que se reordena na

subjetivação humana com as investigações poéticas de si são as sensações de segurança e de

vulnerabilidade, a partir do que enfrentamos o mundo e resistimo frente a tensão entre desejos

de si para com as coisas do mundo e as demandas de controle social.

     Vejam, a pessoa não se torna outra para si, o que implicaria em Outridade. Ela se torna Alter  

 para si. Ainda é ela, e sempre será como fenômeno único de existência, mas prenhe daquilo que

foge ao seu controle e à redução da potência de ser pessoa humana. As poéticas de si, como

experiência na Educação, são capazes, e eu acredito nisso desde minhas práticas e da observação

de iniciativas de colegas da área, de reconfigurar nossas fronteiras imaginárias em relação a

nossas ações no mundo. Aquilo que eu não sentia e/ou sabia parte das minhas potências

acionais se me érevelado, muitas vezes, com aquilo que o fazer artistico exige de mim e que o

contexto artístico me permite realizar.

     Em cada experiência de alteridade constituída no fazer artístico, o que emerge em relação à

díade pessoa-cotidiano é certo distanciamento, que permite novas reflexões sobre os mesmos

processos (anteriores). Isto porque somos diversamente capturados por diferentes dados

sensíveis da experiência ao longo do tempo, na medida em queatualizamos a experiência em

relação às novas situações das nossas vidas, crenças, valores, possibilidades e

limites:reorganização das nossas fronteiras e com isso do nosso Mapa do Eu-Posso. A

experiência da alteridade que as Artes pode nos propiciar suspende o mundo coletivo

naturalizado e a significação que eu atribuo a ele e dota de importância aspectos da vida e das

coisas que até então não possuíam sentido subjetivo para a pessoa na sua vida corrente.

    O sentido não é de natureza racional ou racionalizante. Por ser sentido, é uma espécie de

saber orgânico, percebido comocoerente com o contexto, e que pode ou não vir a propiciar

processos de tomada de consciência e significação. Ao adentraro campo da percepção, alguns

dados sensíveis, que não são novidades no mundo, mas são novidade para a pessoa da

experiência,podem reconfigurar seus modos de ser e de estar frente às coletividades.  Temos em

relação a este aspecto uma diferenciação crucial para mim quando penso nas poéticas de si em

contextos da Educação Básica: as poéticas neste contexto não servem ao discurso da inovação -

aquilo que não existia e passou a existir após alguma inciativa; as poéticas se voltam para a

novidade para a pessoa participante. Como disse antes, a novidade não é da coisa no mundo,

mas sim da coisa na e para a pessoa da experiência



FAEB -40

     Mas, então, como desnaturalizar o mundo para alguém desde o Ensino das Artes, tendo em

foco as poéticas de si?

     Esta não é uma pergunta para a qual eu tenha uma resposta definitiva. Inclusive não acredito

que haja apenas uma resposta possível. Entretanto, pensemos o que podem as Artes na

Educação, em relação a este tema. Pensemos também em como é importante a tomada de

consciência por parte de docentes em relação às suas intencionalidades pedagógicas neste

processo.

     O Ensino das Artes, com seus tempos e espaços garantidos na Educação Básica, permite que

certas naturezas de atividade sejam desenvolvidas com menor estranhamento por parte das

pessoas que integram a comunidade escolar. Isto por si só já é um passo para a desnaturalização

do mundo coletivo que atende ao controle dos comportamentos humanos. Descobrem nesses

campos de fazer artístico que há mais do mundo do que me disseram possível e que o que

cerceia esta possibilidade são os contextos, outra vez, de controle. Imaginem, como exemplo

disso, uma criança que transforma, por ocasião da aula de Artes, um objeto em outro -

transformação fantástica de objetos - e manipula tal (novo) objeto de acordo com esta

significação construída para ele e desconectada com a função do objeto nas práticas cotidianas.

Este quadro de ação será tanto mais bem aceito no Ensino de Artes, desde que integre a

intencionalidade pedagógica da pessoa docente em relação à proposta, do que em qualquer

outra disciplina do currículo. A transformação fantástica do objeto poderá neste segundo

contexto ser entendida como “bagunça” e descomprometimento discente em relação ao

conteúdo; além de poder ser rotulado como desrespeito à pessoa adulta responsável pela

condução das atividades. A relação da pessoa com o objeto, portanto, no segundo caso, manter-

se-á exclusivamente voltada para sua existência operacional e técnica no/do mundo e sob vigilia

de uma pessoa adulta, que desde o seu papel social determina como e quando usar um ou outro

objeto.

     Então, vejamos: temos os espaços (nem sempre) e os tempos (nem sempre) reservados para o

Ensino de Artes. Com isso temos aqui e agora condições de constituir campos para a exploração

de si e do mundo diversamente em relação ao cotidiano - ainda que possam durar apenas 50

minutos por semana em muitos casos. A pessoa docente escolhe certa materialidade para

conduzir as atividades da aula. Materialidade não implica em objeto concreto. A pessoa docente

estabelece o enunciado a partir do que a atividade se incia - algum direcionamento. E passa a

mediar, como participante, implicada nas ações e escolhas, as relações que emergem a partir de

então. Dentre as principais relaçõespara a exploração das materialidades, considerando a

perspectiva para o Ensino de Artes que estou traçando neste texto, destaco:
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     a)    O que eu posso fazer com isto? Explorar a relação pessoa-materialidade. O repertório

pessoal, majoritariamente pautado na vida compartilhada, emerge deste aspecto da relação. A

dimensão da ação em questão é a da plasticidade: os hábitos corriqueiros em relação a esta

coisa são ratificados e não há, geralmente, níveis de tensão narelação pessoa-contexto. A

exploração tende a ser coincidente com aquela da vida cotidiana. Ou seja, mantém-se no âmbito

da funcionalidade da coisa. A natureza de conhecimento envolvido nesta dinânimca é aquela da

ordem do significado e da comparação, a que, Bergson, por exemplo, dirá como sendo o

conhecimento da Inteligência.

    b)  O que pode esta materialidade? Há com esta questão certo descentramento do foco na

pessoa e deslocamento dele para a composição da materialidade. A filosofia bergsoniana, para

manter a mesma base filosófica, poderia nos ajudar a pensar que se trata de investigar aquilo

que diferencia a coisa das outras coisas do mundo. Ou seja, é uma investigação de natureza e

não de conformação. A este conhecimento, Bergson chamará de conhecimento da Intuição. A

materialidade em questão pode ser explorada até seus diferentes limites, de modo a já apontar

para aspectos da coisa diversos daqueles vivenciados na cotidianidade. neste tocante, já

podemos adentrar nalguns níveis de tensão entre a pessoa, seu cotidiano e a materialidade em

estudo. Insitui-se, portanto, relações do tipo pessoa-materialidade-contexto. E é fundamental

que haja, para tanto, a cooperação entre discente e docente em termos de apresentar e

vivenciarpossibilidades, que, em princípio, podem ser tateantes, para uma e outra pessoa

envolvida. Este conhecimento tateante, que se vale de uma exploração sensorial do mundo,

Bergson chamará de conhecimento do Instinto. Neste ponto, o trabalho ainda se volta bastante

para o que a pessoa discente apresenta como repertório e não o que almeja apessoa docente

como resultado, mas já se distancia bastante do utilitarismo da vida corriqueira, ainda que se

mantenha referenciado a ela.

    c) O que o coletivo presente está fazendo em relação a esta materialidade? Ou seja, explorar a

relação do tipo Materialidade-Coletividade. A dimensão presente aqui é a da flexibilidade. Vejo

que outras pessoas fazem coisas diversas do que eu faço e todas elas são possíveis, pelo menos

para aquelas pessoas. Acontece, então, ampliação de repertório entre pares da atividade. Ao

experimentar o que as outras pessoas fazem em relação à aquela materialidade, novos limites

para a própria materialidade são colocados em questão, e o nível de tensão tende a aumentar.

Agora a vida ordinária da pessoa está um tanto mais suspensa do que nas explorações do tipo “O

que pode esta materialidade para mim?”.

    d) O que as Artes - já que estamos tratando deste campo de saber - já fizeram em relação a esta

materialidade? Evidentemente, não se poderá apresentar tudo desta relação histórica. Mas, por

outro lado, a seletividade é fundante da intencionalidade pedagógica. Ao apresentar certos

recortes históricos,implicaremos nas relações estabelecidades do conhecimento de técnicas,

contextos, obras etc..
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  Desse modo, voltamos ao campo da maleabilidade. Experimentar relações com a materialidade

que até então não eram supostas pela pessoa, mas que, com amparo necessário, ela é capaz de

realizar. A ampliação de repertório nesse sentido é menos entre pares e mais de si para com as

histórias, as técnicas, as obras de referência. A coletividade neste momento se faz presente e

marcante nos modos compartilhados e negociados de contato com este novo repertório.

     Na medida em que esses quatro níveis de relação se instauram e se ampliam na aula de Artes,

a pessoa pode gerar demandas específicas para si, que diferem das demandas das outras pessoas

da coletividade, por exemplo, em relação aos projetos artísticos e resultados estéticos almejados.

E, então, mais uma vez, o amparo docente é de suma importância e precisa integrar a

intencionalidade pedagógica via tomada de consciência da importância doacompanhamento do

processo de criação e fomentações necessárias para que ele se consuma. Ao intencionar uma

obra(fenômeno) de arte como resultado do processo, a partir das experiências inciais, saímos do

campo da pessoalidade -exploração de si diversamente daquilo que se faz no cotidiano - para o

retorno à coletividade - cria-se o fenômeno artístico para alguma natureza de

compartilhamento.

     Todavia, diferente do contexto da vida cotidiana, que tende à homegeinização das

experiências, o Ensino das Artes permite e incentiva a heterogeneidade. Desse modo, a

coletividade se configura na exploração intencionada do diverso para finalidades diferentes.

Cada pessoa em busca da sua poética, se amparando em colegas também como agentes, para

compartilhar com o grupo. Movimento diferente do mundo ordinário, que tende a ser do tipo:

todas as pessoas se formatando ao que determinado coletivo entende como adequado.

     É evidente que o grupo, e a coletividade que ele institui na sala de aula, influenciam no

processo de si para consigo. Há sempre alguém para quem eu direciono mais minha percepção

dentro de um grupo, para saber o que essa pessoa faz e como o faz. Há sempre alguém de quem

eu espero a aprovação das minhas ações e resultados. Há sempre alguém para quem eu

endereço com maior ênfase minhas iniciativas de compartilhamento e auxílio. Parte da

intencionalidade pedagógica deve se voltar para perceber e, se necessário, estabelecer

estratégias de criaçãoartística que subvertam essas relações como parte da investigação poética

e dos fluxos de poder que nela estão implicados.

    Os grupos de criação, sejam projetos compartilhados ou individuais, mas desenvolvidos ao

mesmo tempo e em um mesmo ambiente, reproduzem em maior ou menor escala, os papeis

sociais e as relações de controle e poder que temos na sociedade. Adiferença entre a sala de aula

de Artes, quando esta é a intencionalidade docente, e a sociedade como um todo, é que a balança

eu-nós no primeiro caso tende ao Eu no início das explorações e ao equílibro entre as partes no

momento dos compartilhamentos estéticos, enquanto que na sociedade a balança despenca de

modo brutal para o Nós - algum nós - que pode oprimir (e geralmente oprime) muitos Eu.
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 Se não atentarmos para as relações que a coletividade reproduz na sala de aula de Artes desde

suas experiênciascostumerias na sociedade, podemos ter excelentes resultados estéticos com

basicamente nenhuma revisão da ordem social na vida das pessoas envolvidas.

     Uma experiência (única) dessa natureza com as Artes pode não ser suficiente para

transformar qualquer realidade pessoal ou coletiva. Ainda que existam casos específicos em que

isso possa ter se dado. Mas, quando pensamos que a educação básica perdura 1/4 ou 1/5 da vida

da maioria das pessoas, podemos supor o impacto, a longo prazo, que a recorrência deste tipo de

inciativa em Arte/Educação pode trazer para as pessoas e para as coletividadesque elas

integram. Isto porque, após cada nova experiência, a pessoa “retorna” para a sua vida ordinária.

E vaipaulatinamente integrando os resultados sensoriais, afetivos, cognitivos, sociais das

experiências com as Artes à sua vida no dia-a-dia.

     Se conseguimos que as Artes propiciem alguma transformação da ordem das coisas para a

pessoa, o mundo ensinado como único possível passa a estar desencaixado com os mundos

possíveis vivenciados por ela, decorrente dosnovos quadros de maleabilidade, plasticidade e

flexibilidade. E o que antes era um mundo impossível se torna um mundo que requer

construção. Ou seja, a intencionalidade docente nas aulas de Artes pode constituir uma das

trilhas (e não a única) que transformam mundos impossíveis em potências de mundos.

     Agora vejamos. Para tanto, a intencionalidade docente de que trato neste texto implica:

    a)   conhecer processos artísticos e ser capaz de instaurá-los com diferentes pessoas a partir

das diferentes materialidades do mundo e com enunciados coerentes e acessíveis;

    b)   ser capaz de selecionar materalidades para finalidades educacionais específicas e que

permitam exploração no campo das artes, articulando o presente vivido, a história da

humanidade, a ressignificação dos passados e os futuros desejados;

    c)   dominar técnicas de criação em Artes para ajudar estudantes na descoberta de    

 possíbilidades do trato com materalidades;

    d)   possuir repertório histórico sobre as Artes para poder contextualizar os processos de

criação e amparar as inciativas discentes por meio de referências;

    e)    saber situar discentes a respeito das relações entre Artes, Culturas, Processos Históricos

etc., com a finalidade de que discentes sejam capazes de desenvolver senso crítico a respeito das

produções artísticas e culturais da humanidade em suas relações com o todo social.
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    (Uma pausa antes do fim: se você está lendo este texto, concorda com meu argumento, e ainda

é a favor da polivalência na formação e na atuação docente em Artes, responda: como é possível

que durante o curto tempo da Licenciatura alguém desenvolva essas cinco capacidades, que eu

citei anteriormente, e outras que não cito aqui, por questão de recorte e escopo, em relação às

Artes Visuais, à Dança, à Música e ao Teatro, para conduzir as aulas deArtes?)

     

    Agora sim, para finalizar, o que expus nestas páginas, em resumo, é a ideia de que as Artes na

Educação, comocampo de saber, permitem que a pessoa se experimente em situações diversas

das que experimenta no cotidiano (maleabilidade); vivencie essas novas experiências com

inteireza, sem os julgamentos prévios e a relação utilitária provenientes da vida ordinária

(plasticidade); integre essas experiências à sua vida corrente, transformando seus modos de

estar no mundo e de supor e aceitar modos diversos do seu, com fins de que possa reorganizar

os limites do que entende por vida humana (flexibilidade). Todavia, estes processos, ainda que

inerentes às Artes, não se instauram com facilidade na Educação sem a tomada de consciência

docente a respeito de suas intencionalidades pedagógicas.
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Maria Helena Wagner Rossi

por Analice Dutra Pillar
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Maria Helena Wagner Rossi

por Analice Dutra Pillar

    Maria Helena é uma grande amiga de longa data. Nem lembro bem como nos conhecemos. Ela

tinha terminado o mestrado em Educação, como orientanda do Tomaz Tadeu da Silva, no

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E

tive a honra de tê-la como minha primeira orientanda de doutorado na área de educação e arte

no PPGEDU/UFRGS. Durante o curso de doutorado Maria Helena realizou duas pesquisas

concomitantemente: um estudo sobre a compreensão estética com estudantes de 2º, 5º e 8º ano

do Ensino Fundamental; e um estudo longitudinal sobre leitura de imagens com estudantes

desde o 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental. 

     A primeira pesquisa foi sua tese de doutorado, a qual teve como examinadores os professores

Michael Parsons, Ana Mae Barbosa e Mônica Zielinsky. Lembro da nossa expectativa em relação

aos pareceres. E para nossa alegria, no parecer do professor Michael Parsons ele dizia que teria

muito orgulho se a tese tivesse sido realizada na Ohio University, onde ele trabalhava, e

ressaltou o fato de Maria Helena ter se apropriado de seus estudos sobre a compreensão

estética adequando-os ao contexto brasileiro. A tese de Maria Helena foi transformada no livro

Imagens que falam: leitura da arte na escola, o qual fez parte do Programa Nacional do Livro e

do Material Didático (PNLD) e está em todas as bibliotecas das escolas públicas de educação

básica do país.

     A outra pesquisa, digo que foi o seu pós-doutorado, uma pesquisa de grande fôlego realizada

durante oito anos de acompanhamento do desenvolvimento do pensamento estético de um

mesmo grupo de estudantes em experiências de leitura. Este lindo trabalho rendeu vários

artigos, que foram publicados em livros e em periódicos trazendo as ideias de crianças e

adolescentes sobre a construção do conhecimento estético. Sem dúvida, uma grande

contribuição para a leitura de imagens no ensino da arte.

     Em 2003, o professor Michael Parsons indicou o trabalho da Maria Helena ao professor Luis

Miguel (Portugal) para realizar um estudo comparativo sobre leitura de imagens em países de

língua portuguesa. Luis Miguel veio ao Brasil, esteve com os participantes do nosso grupo de

pesquisa apresentando seu trabalho e depois foi para Caxias do Sul (RS) para desenvolver seu

estudo com Maria Helena. Pode-se perceber, assim, a amplitude e a relevância das

investigações sobre leitura de imagens da arte e compreensão estética realizadas por Maria

Helena, apesar de sua timidez em relação a ocupar este lugar. 
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     Durante o doutorado Maria Helena participou da criação do Grupo de Pesquisa em

Educação e Arte (GEARTE/UFRGS-CNPq) e depois compartilhou comigo a coordenação do

grupo. E lá se vão 25 anos de trabalho conjunto no GEARTE com reuniões, organização de

eventos, participação em congressos e comemorações. A partir de 2014, com a criação da

Revista GEARTE, passamos a trabalhar intensamente, também, na equipe editorial da Revista.  
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    Foram muitas conversas, após Maria Helena retornar das aulas noturnas na Universidade de

Caxias do Sul, para planejar, decidir e organizar reuniões, trabalhos, mas também para trocar

ideias sobre os mais diversos assuntos. Sempre apreciei muito o rigor e a seriedade com que

Maria Helena aborda tanto questões acadêmicas como aquelas do cotidiano. Uma parceria com

experiências e trocas enriquecedoras. 

     Maria Helena que bom que nos encontramos e pudemos criar tantas coisas no GEARTE e na

Revista GEARTE, co-orientamos pesquisas de pós-graduação, partilhamos discussões

conceituais, políticas e estéticas sobre o ensino de arte e a construção de conhecimentos em

arte. Queria te agradecer, em meu nome e, também, em nome de todos os participantes do

GEARTE que sempre tiveram uma escuta muita atenta às tuas ponderações, pela generosidade

que sempre tiveste em compartilhar conosco teus estudos e tuas leituras de mundo. 

Por Dra. Analice D. Pillar)
Professora Titular

Departamento de Ensino e Currículo
Programa de Pós-graduação em Educação

Faculdade de Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

GEARTE-Grupo de Pesquisa em Educação e Arte
Revista GEARTE

http://www.ufrgs.br/gearte
http://seer.ufrgs.br/gearte

http://lattes.cnpq.br/0033345213407184
http://orcid.org/0000-0003-2143-3406

Participantes do GEARTE 

Ana Mae Barbosa; Ana Marta Meira; Andrea Hofstaetter; Anelise de Oliveira Müller; Bruno

Dorneles da Silva; Carlos Augusto Maahs; Carolina Viana da Silva; Christina Rizzi; Fabiane Villela

Marroni; Fernanda Cunha; Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo; Flávia Camargo Leal Alves;

Gilvânia Maurício Dias de Pontes; Júlia Soares Martini; Julia Marina Azambuja dos Santos;

Juliano de Campos; Lourenço Kossa; Maria Isabel Petry Kehrwald; Marília Forgearini Nunes;

Marion Pozzi; Umbelina Barreto. 

http://www.ufrgs.br/gearte
http://seer.ufrgs.br/gearte
http://lattes.cnpq.br/0033345213407184
http://orcid.org/0000-0003-2143-3406?lang=en
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Arte/Educação 
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      Este volume reúne - pela primeira vez traduzido para o espanhol - uma seleção de textos de
Ana Mae Barbosa, de 1980 até os dias de hoje. O universo de seu trabalho, assim como sua
ideologia e prática pedagógica, estão sempre focados nas questões referentes aos excluídos do
sistema e os códigos culturais hegemônicos através das artes. Esta seleção de seus textos
procura divulgar a importância de suas contribuições para a Arte/Educação.
     As artes na educação, como parte do direito de nossas sociedades de desfrutar de experiências
artísticas, não são apenas objeto de reflexões hoje essenciais, mas também nos desafiam a
construir um grande espaço de diálogo em torno das questões e problemas que são de interesse
comum e compartilhado para as ciências sociais e humanas. A UNA Universidad de las Artes) e a
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) consolidam um elo que é uma
plataforma e um ponto de partida para promover esta iniciativa e para continuar estimulando
os debates vitais do século XXI.

A publicação é de livre acesso pelo link:
 https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?
orden&id_libro=2491&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1627&fbclid=IwAR2wRLBVS
AejJB1zoJoD_bjY25KeFBz3mYD4btfJn09GrIY7Sk1jfevbDS8  
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FAEB Entrevista com Rita de Cássia Cabral 

por Nélia Fonseca

 Rita de Cássia CABRAL

Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes-PPGARTES da Universidade Federal do Pará. Mestrado em

Educação na linha de Currículo e Formação de Professores pela Universidade Federal do Pará. Licenciada em

Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Pará. Professora da Escola de

Aplicação da Universidade Federal do Pará/EAUFPA. Membro do grupo de pesquisa Arte, Memória e Acervos na

Amazônia. Associada à Federação dos Arte/educadores do Brasil/FAEB. ritafranca@ufpa.br
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Nelia – A Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará – EAUFPA possui as quatro

modalidades da área de Artes. São quantos professores de cada modalidade artística? 

Rita Cabral: Considero um privilégio ser professora em um lugar (a Escola de Aplicação da

UFPA) em que posso conviver/dialogar com professores das quatro modalidades artísticas. No

total são treze (13) professores. É um grupo forte e atuante. Temos seis (06) professores de

Artes Visuais; quatro (04) professores de Música; dois (02) professores de Teatro e um (01)

professor de Dança.

Nelia - Como se dá essa lotação por modalidade artística nas diferentes etapas de ensino na

Escola de Aplicação? Por exemplo, os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental

estudam quais modalidades artísticas? E nas demais etapas? Cada professor é lotado em

quantas turmas?

Rita Cabral: Na EAUFPA, o coordenador por componente curricular Arte, precisa fazer a pré-

lotação dos professores a cada início de ano. Eu fui coordenadora da equipe de Artes no período

de 2018-2019. No coletivo discutíamos e elaborávamos o quadro de lotação de acordo com a

modalidade que contribuiria de forma significativa para o desenvolvimento

artístico/estético/cultural do aluno, considerando o nível/etapa de ensino. Como

esclarecimento, para sustentar as discussões do coletivo, o grupo tinha como base os teóricos

específicos de cada modalidade artística e em que pese as críticas acerca da Base Nacional

Comum Curricular/BNCC, também serviu de referência. Lotava-se o professor de Arte tendo em

mente o mote: O perfil do aluno que queremos formar (discussão feita pela escola). Por

exemplo, na discussão de lotação, a partir de argumentos de professores de música, considerou-

se que na Educação Infantil a modalidade artística música seria a mais indicada, por ser um

nível de aprendizagem em que a criança precisa trabalhar a interação social, os elementos

sensoriais, a concentração, linguagem e outros aspectos do desenvolvimento humano. No

Ensino Fundamental I anos iniciais, dava-se continuidade ao quadro de lotação, elegendo a

modalidade que melhor contribuiria de acordo com cada ano. Se na Educação Infantil, a

modalidade artística escolhida era a música, no Ensino Fundamental, a maioria dos alunos

vinha da educação infantil da própria EAUFPA, logo, vivenciaram a experiência do ensino da

música. Nos anos iniciais ofertava-se, no 1º ano as Artes Visuais, 2º ano o Teatro e no 3º ano a

Dança. A inserção dessas três modalidades artísticas se sustentava por ser anos de processo de

alfabetização das crianças, cada uma com suas especificidades. 
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Nos 4 º e 5º anos trabalhou-se na perspectiva interdisciplinar com as linguagens: Artes Visuais,

Dança e Música. Na etapa do Ensino Fundamental II, tivemos a seguinte distribuição: 6º ano, o

Teatro, no 7º ano a Dança, no 8º ano a música e no 9º ano o teatro. No Ensino médio, a lotação é

especifica para os professores de Artes Visuais. O argumento se sustentava por ser essa a etapa

de preparação para o Enem. A direção e coordenação dessa etapa de ensino consideram que o

ensino de Artes Visuais é significativo para contemplar os conteúdos solicitados na prova do

Enem. Com relação a lotação do professor, há critérios estabelecidos que dependem das

demandas dos projetos de ensino/pesquisa/extensão de cada professor.

Nélia – Como são construídas as formas de integração das Artes na perspectiva

interdisciplinar? Há diálogos com os estudantes? De que forma isso ocorre?

Rita Cabral: Uma das experiências de integração das modalidades artísticas vivenciadas na

EAUFPA, foi o Projeto Piloto intitulado: “Artes Integradas”, que foi implementado no primeiro

semestre do ano de 2018, a partir da necessidade que a equipe de Arte da escola vinha

considerando a possibilidade de vivenciar uma produção docente integrando várias

linguagens artísticas. Nessa perspectiva o projeto abrangeu as turmas do 4º e 5º ano do Ensino

Fundamental - Anos Iniciais, como projeto piloto, engendrado de forma articulada desde a pré-

lotação dos professores, o que foi observado com certo zelo, o nível da turma e a linguagem

artística que melhor atenderia aos alunos. Considerando que neste nível de ensino estas

turmas já vivenciaram o ensino das Artes Visuais no 1º ano, a Dança no 2º ano e da Música no 3º

ano, neste momento experimentaram os conhecimentos e fazeres artísticos integrados

enquanto fenômenos complexos que podem ser denominados de “artes integradas”. Para isso,

em cada turma do 4º e 5º ano foi lotado no componente curricular Arte no mesmo horário, para

fazerem o rodízio nas turmas, professores especialistas nas linguagens de Artes Visuais, Dança

e Música a fim de construírem uma proposta em torno de uma temática relacionada às

manifestações artísticas (locais, regionais ou globais) entendidas como artes integradas

abordando de forma fenomenológica como estas manifestações se constroem, permitindo o

total entrelaçamento entre as linguagens na perspectiva interdisciplinar. O diálogo com os

estudantes foi fundamental para o sucesso do projeto. Com eles a troca de ideias, sugestões,

sobre o tema gerador: bumba meu boi bumbá... sobre as produções visuais, as músicas e a

dança/coreografia. As reuniões entre os professores e a coordenadora do grupo aconteciam

uma vez por semana. Com as anotações dessas reuniões e o meu diário de bordo sobre as ações

do projeto, sistematizei a experiência e elaboramos o artigo para o XXVIII Congresso Nacional

da Federação de Arte/Educadores do Brasil em 2018 intitulado: O Ensino de Arte na Base

Nacional Comum Curricular: Artes Integradas Sim, Polivalência Não! Junto com as professoras

Júnia de Barros Braga Vasconcelos e Jucélia Estumano Henderson.
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Nelia- Como são elaborados os planejamentos? Existe um tema gerador? Um eixo temático?

Rita Cabral: Os planejamentos acontecem no início do ano letivo. São elaborados de acordo

com a modalidade artística e etapa de ensino. Em sintonia com as coordenações da Educação

Infantil e do Ensino Fundamental I, anos iniciais, são elegidos alguns temas geradores para

atender a alguns projetos educativos em que se somam a uma construção coletiva com os

professores de Arte.

Nelia - Você considera possível que todas as escolas públicas, municipais e estaduais, possam

ter em seu quadro docente, professores de todas as modalidades artísticas para construir um

trabalho coletivo?

Rita Cabral: Sim! Sem utopia! Mas com políticas públicas e interesse dos envolvidos e

governantes em reelaborar um desenho curricular na perspectiva interdisciplinar. Sempre

pensando que a educação é investimento e não gasto, pois a Arte é imprescindível para a

formação humana. 
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Agenda de eventos

Seminário da FAEB e EnreFAEBs
Período de realização:   9 a 21 de agosto de 2022

ENREFAEB CENTRO-OESTE

Tema: ENTRE EXISTÊNCIAS E RESISTÊNCIA: políticas e práxis do ensino de arte no cerrado

Data: 9 a 13 de agosto.

ENREFAEB NORDESTE 

Tema: O SOL HÁ DE BRILHAR MAIS UMA VEZ: A Arte no Currículo, (e)terno movimento

Data: 15 a 18 de agosto de 2022.

ENREFAEB NORTE

Tema: PROVOCA O NORTE PRA VOCÊ VER: Amigas/os/es nada secretas/os/es da arte/educação

Data: 12 a 20 de agosto de 2022.

ENREFAEB SUDESTE

Tema: POLÍTICAS PÚBLICAS: Ética e Estética no Ensino da Arte

Data: 18 a 20 de agosto de 2022

ENREFAEB SUL

Tema: Ensino e Formação em Arte: caminhos possíveis nas novas conjunturas político-

educacionais do Brasil

Data: 09 a 12 de agosto de 2022.

Diretoria Informa
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CONFAEB 
Tema: O invisível não é irreal: é o real não percebido. Por uma

Arte/Educação sensível

Data: 26/11 a 01/12/2022. 

Local: Juiz de Fora/MG

Diretoria Informa

O invisível não é irreal: é o real não percebido. Por uma Arte/Educação sensível, faz

referência a obra O discípulo de Emaús (1944) do escritor juiz-forano Murilo Mendes

(1901-1975), patrono das artes de Juiz de Fora. O poeta nos convida a tomar

consciência de si através do sentir, experimentar a existência do mundo a partir das

ressonâncias sensoriais e perceptivas que nos atravessam.

No momento histórico conturbado e complexo em que vivemos, a arte e os encontros

com os outros tornam-se mais que resistência, tornam-se fendas no real, incisões não

para fugir da realidade numa postura escapista, mas para acessar brechas para

emergir no mundo de maneira renovada e sensível. Afinal, como nos lembra Le Breton

(2016), o sentido não está contido nas coisas como um tesouro escondido, ele se

instaura na relação das pessoas com elas e nos encontros com os outros. Nossas

percepções sensoriais, entrelaçadas às significações, traçam os limites flutuantes do

entorno em que vivemos. Se a cultura determina um campo de possibilidades do

visível e do invisível, ao transitarmos e explorarmos culturas plurais podemos nos

colocamos abertos à diferentes perspectivas da arte e da cultura.
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CONFAEB 
Tema: O invisível não é irreal: é o real não percebido. Por uma

Arte/Educação sensível

Data: 26/11 a 01/12/2022. 

Local: Juiz de Fora/MG

Diretoria Informa
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Agenda de eventos

Territórios da educação artística em diálogo: pesquisas, experiências e

desafios/ Territorios de la Educación Artística en diálogo:

investigaciones, experiencias y desafíos 

Buenos Aires - 5 a 7 de dezembro  

Diretoria Informa




