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A pesquisa apresenta uma análise sobre o Curso de
Especialização em Arte/Educação da Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São Paulo, que esteve ativo entre
1984 e 2001, fundado pela Profa. Dra. Ana Mae Tavares
Bastos Barbosa e pela Profa. Dra. Regina Stela Barcelos
Machado, procurando estabelecer um estudo histórico de
seu desenvolvimento na universidade e refletindo sobre sua
importância no cenário de transformações da área de Arte/
Educação nas últimas décadas no país. Além disso, o estudo
busca compreender as proposições formativas promovidas por
este curso de pós-graduação lato sensu que, potencialmente,
impulsionou o desenvolvimento de seus alunos, alguns dos
quais, posteriormente, seguiram suas próprias pesquisas,
em nível de mestrado e doutorado, e ingressaram na carreira
acadêmica, tornando-se formadores de arte/educadores. Para
tanto, foram realizadas análises de documentos dos arquivos
da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da ECA e do
Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Promoção da Arte
na Educação (NACE/NUPAE), bem como a captação de relatos
de nove pessoas envolvidas no curso, entre fundadoras, excoordenadoras, ex-professoras e ex-alunos, incluindo minha
própria narrativa. Assim, neste trabalho, a narrativa foi adotada
em um processo ambivalente tanto como caminho de pesquisa
pelos dados recolhidos como pelo aporte teórico de reflexões
sobre formação de educadores, apoiado em Paul Ricouer,
John Dewey, Walter Benjamin e Regina Machado, permitindo
o reconhecimento do Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP (1984-2001) como um desvio propositor
na estrada da formação de educadores, ou seja, como uma
ousada iniciativa que marcou presença nas transformações do
panorama da Arte/Educação no Brasil.
Palavras-chave: Arte/Educação. Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP. História da Arte/Educação no Brasil.

ABSTRACT
NAKASHATO, Guilherme. About the roads and the detours: the
Specialization Course in Art/Education of the ECA/USP (19842001) and the art teacher’s education. Tese (Doutorado em
Artes). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2017.

The research presents an analysis about the Specialization
Course in Art/Education of the Escola de Comunicações e Artes
da Universidade de São Paulo, which was active between 1984
and 2001, created by Dr. Ana Mae Tavares Bastos Barbosa, and Dr.
Regina Stela Barcelos Machado, seeking to establish a historical
study of its development in the university and reflecting on its
importance in the scenario of transformations of the area of Art/
Education in the last decades in the country. In addition, the study
seeks to understand the formative propositions promoted by
this lato sensu postgraduate course that, potentially, stimulated
the development of its students, some of whom subsequently
pursued their own research, at master's and doctoral level, and
entered the academic career, becoming teacher educators
themselves. In order to do so, analyzes of documents from the
archives of the Comissão de Cultura e Extensão Universitária da
ECA and the Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Promoção
da Arte na Educação (NACE/NUPAE) were carried out, as well
as the capture of reports of nine people involved In the course,
between founders, former coordinators, teachers and students,
including my own narrative. Thus, the narrative was adopted in
an ambivalent process in this work, both as a research route for
the collected data, as well as by the theoretical contribution of
reflections about teacher education, supported by Paul Ricouer,
John Dewey, Walter Benjamin and Regina Machado, allowing
the recognition of the Specialization Course in Art/Education of
the ECA/USP (1984-2001) as a purposeful detour on the road
of teacher’s education, in other words, as a daring initiative that
marked its presence in the art/education’s scenario in Brazil.
Keywords: Art/Education. Specialization Course in Art/Education
of the ECA/USP. History of the Art/Education in Brazil.

RESUMEN
NAKASHATO, Guilherme. Acerca de caminos y desvios: el Curso
de Especialización en Educación Artística de ECA/USP (19842001) y la formación del profesor de Arte. Tesis (Doctorado en
Artes). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2017.
La investigación presenta un análisis sobre el curso de
especialización
(posgrado/máster)
en
“Arte/Educação”
(Educación Artística) de la Escola de Comunicação de Artes de la
Universidade de São Paulo, que estuvo activo entre 1984 y 2001,
creado por Prof.ª Dra. Ana Mae Tavares Bastos Barbosa y Prof.ª
Dra. Regina Stela Barcelos Machado, en la busca de establecer
un estudio histórico del desarrollo del curso en la universidad y
reflexionando sobre su importancia en el escenario de cambios
de la área de educación artística en las últimas décadas en Brasil.
Además, la investigación busca comprender las proposiciones
formativas promovidas por este curso de posgrado/máster
que, potencialmente, favoreció el desarrollo de sus estudiantes,
algunos de los cuales han seguido posteriormente con sus
propias investigaciones, en nivel doctoral, y han ingresado en la
carrera académica, convirtiéndose en formadores de educadores
del arte. Para esto, se realizó un análisis de documentaciones de
los archivos de la Comissão de Cultura e Extensão Universitária
da ECA y del Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Promoção
da Arte na Educação (NACE/NUPAE), así como la captación
de relatos de nueve personas relacionadas con el curso, entre
fundadoras, antiguas coordinadoras, antiguos profesores y
estudiantes, incluso mi propia narrativa. Así, la narrativa fue
adoptada en un proceso ambivalente en este trabajo, tanto como
camino de investigación por los datos recorridos, como también
por la contribución teórica de reflexiones sobre formación de
educadores, con base en Paul Ricouer, John Dewey, Walter
Benjamin y Regina Machado, que permite el reconocimiento del
Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP (19842001) como una desviación propositiva en el camino de formación
de educadores, en otras palabras, como una iniciativa osada que
ha hecho acto de presencia en los cambios del panorama de la
educación artística en Brasil.
Palabras Claves: Educación Artística. Curso de Posgrado/Máster
en Educación Artística de la ECA/USP. Historia de la Educación
Artística en Brasil.
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No caminho, as crianças me enriqueceram mais do que Sócrates.
Pois minha imaginação não tem estrada.
E eu não gosto mesmo de estrada.
Gosto de desvio e de desver.
Manoel de Barros

Atualmente, está em
funcionamento outro curso de
especialização lato sensu em
arte/educação vinculado à ECA/
USP, intitulado “Arte na educação:
teoria e prática”, coordenado
pelo Prof. Dr. Pedro Paulo Salles
(ECA/USP) e pela Profa. Dra.
Rosa Iavelberg (FEUSP). Apesar
de Iavelberg ter parte de sua
trajetória envolvida no primeiro
curso (fora aluna em 1986 e em
1990, e professora do curso entre
1991 e 2001), em entrevista,
ela afirmou que o curso “Arte
na educação” partiu de uma
proposta distinta, em 2006,
pela agenda de necessidades
advindas com a implantação
dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (IAVELBERG.
Entrevista. 27/10/2015).
O curso teve várias
denominações oficiais ao
longo do tempo: Curso de
Especialização de Arte na
Educação I e II, de 1984 a 1987;
Curso de Especialização em ArteEducação I e II, de 1988 a 1989;
Curso de Especialização em
Arte-Educação, de 1990 a 1998,
e Curso de Especialização em
Ensino, Arte e Cultura, quando
passou a ser exclusivamente
administrado pelo Núcleo de
Apoio à Cultura e Extensão em
Promoção da Arte na Educação
(NACE/NUPAE) da ECA/USP, de
1999 a 2001.
[continua na página seguinte]
1

Desvio não é erro, é transformação. Na precisão
instrumental dos dicionários, encontramos o desvio como “ato
ou efeito de desviar” ou “mudança do caminho, da direção ou
da posição normal” (HOUAISS, 2001), significados que podem
contribuir para nossa aproximação do poeta, mas ainda
distante da sutil beleza de Manoel de Barros. Explorando mais o
verbete, deparamo-nos com uma preciosa pista: “desobediência
consciente e voluntária a alguma regra linguística com a
finalidade de produzir determinado efeito estilístico”, referindo-se
ao campo da Ciência da Linguagem (HOUAISS, 2001). Contudo
a provocação poética permite-nos entender, então, o desvio de
maneira mais potente: como desobediência consciente que
enfrenta aquilo que está estabelecido, com o desejo de modificálo e deixar de ser o que é. Por isso, é transformação.
A inspiração originada pelo desvio constante em Manoel
de Barros vem acompanhando esta pesquisa como lembrança
do encantamento e da imaginação necessária para podermos
enxergar o mundo com olhos diversos. Um olhar que não se
prende à fixidez do verniz que acetina a realidade, mas que a
desvela e nos faz “desver” uma paleta de cores e formas novas
para que assim possamos enxergar novamente a riqueza de
nossa vida e de nossa história. O filósofo Paul Ricouer refletiu
sobre a necessidade da imaginação poética como recurso para
a composição de uma narrativa coerente com a história: não
é na racionalidade, mas na poesia que reside a potência de
se narrar o presente (2010, v.1, p. 90). Nada melhor, portanto,
do que eleger um poeta para nos conduzir neste trabalho de
pesquisa sobre o Curso de Especialização em Arte/Educação
da ECA/USP (1984-2001)1.
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Embora convicto, o atrevimento poético que enalteço
aqui nem sempre me foi próximo. Por vezes, deparava-me com
a tentação pelo risco de sair da estrada, e, quando a ela me
rendia, era comedido ou reticente. Apesar de ter um caminho
pré-estabelecido desde o final da adolescência, que me
direcionava à área de engenharia, cometi meu primeiro desvio
ao atender a vocação pela docência em Arte/Educação2, nos
anos 1990, mesmo sem conseguir vislumbrar que futuro a
mim estava reservado. Embora detentor de um tesouro que
mudou completamente minha vida, fiz do desvio um caminho
pavimentado e ao invés de atrever-me, ainda uma vez, a sair
da estrada e deparar-me com um ariticum maduro, aprendi a
tomar gosto pelas frutas do mercado, levando-me a enquadrar
minhas opções e preferências.
Durante o processo de amadurecimento da pesquisa,
indaguei-me sob quais aspectos poderia analisar o Curso de
Especialização da ECA/USP. Entendi prontamente que os estudos
históricos faziam-se necessários, pois contar o que fora o curso
em todo seu ciclo de atividades era algo claro para mim.
Porém, logo ficou evidente que, se limitasse o entendimento
do curso pelos documentos arquivados, poderia incorrer em
problema incontornável: deixaria de explorar a dimensão
humana do impactante trabalho coletivo de formação que
o Curso de Especialização implementou ao longo de seus 17
anos de funcionamento, incluindo minha própria vivência como
integrante da última turma, formada em 2001. Foi então, apesar
do caminho pavimentado e do gosto pelas frutas do mercado,
que um novo desvio surgiu e um ariticum se materializou através
da possibilidade de fazer da narrativa o veículo para reflexão
e representação da história, permitindo que este trabalho
ganhasse outros contornos e uma compreensão mais ampla
das qualidades do Curso de Especialização e das pessoas que
fizeram parte de sua história. Ao reelaborar os traços das linhas
de estudo, aquilo que estava alinhavado para ser um estudo
histórico do curso, se resumiu a uma pergunta simples, porém
constituída, agora, por outras camadas de entendimento: O
que foi o Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/
USP (1984-2001)? Existem dois níveis imediatos em que se
desdobra a pergunta. O primeiro diz respeito à constituição
do curso, como e por que foi criado, como funcionou e quais
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[continuação da nota 1]
Contudo, o curso ficou
amplamente conhecido pela
denominação de Curso de
Especialização em ArteEducação da ECA, sendo
empregado na presente pesquisa
como referência geral do
curso, atualizado como Curso
de Especialização em Arte/
Educação da ECA.
Erinaldo A. do Nascimento
realizou minuciosa pesquisa
sobre as terminologias referentes
ao ensino da arte ao longo
de sua história no Brasil, que
refletem os ideais de suas
diferentes concepções, passando
por designações como: “artes
e ofícios”, “educação pela
arte”, “artes aplicadas” e
“arte-educação”, entre outras
(NASCIMENTO, 2005). Desde
meados de 2000, a denominação
“arte/educação” tem sido cada
vez mais adotada em textos
acadêmicos, no lugar de “arteeducação”. Segundo Lucimar
Bello Frange (2002, p. 45), essa
nomenclatura é uma sugestão
para realçar o imbricamento
ou contiguidade entre os
termos arte e educação. Ana
Mae Barbosa justifica: “Prefiro
a designação arte/educação
(com barra) por recomendação
de uma linguista, a Lúcia
Pimentel, que criticou o uso
do hífen como usávamos em
arte-educação, para dar sentido
de pertencimento. Já a barra,
com base na linguagem de
computador, significa ‘pertencer
a’” (BARBOSA, 2005a, p. 21).
Corroborando com essa
opção semântica, adotamos
neste trabalho o termo “arte/
educação”, assim como outros
termos mais amplos como “arte
e seu ensino” ou “ensino da arte”,
exceto nas citações literais em
que respeitamos a grafia original
dos textos.
2
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as mudanças sofridas ao longo do tempo. O segundo nível
refere-se ao processo formativo, tendo em vista as experiências
significativas das coordenadoras, dos professores e dos alunos
em sua convivência diária. Ambos os níveis são fundamentais
para um olhar mais límpido sobre o assunto, em sintonia
com a inspiração poética da qual tratamos anteriormente.
Considerando a minha própria experiência como aluno,
destaco a transformação ao empreender esforços cognitivos,
psicológicos e materiais no meu processo de criação
artística, inclinando-me a apontá-lo como hipótese para
a chave formativa promovida pelo curso, ou seja, era no
engendramento de um caminho artístico pessoal que o Curso
de Especialização tornava-se vetor de mudança formativa
do aluno. A pesquisa, porém, revelou-me outro patamar de
formação transformado pelo curso: o reconhecimento de
valores e experiências pessoais conduzidos para autorreflexão
sobre os reais propósitos que os sujeitos projetavam sobre si
mesmos, especialmente, como arte/educadores.
Dessa forma, a narrativa tornou-se pedra angular neste
trabalho, porém descoberta gradualmente, tomando corpo à
medida que avançava por um território complexo e até então
desconhecido, a fim de me aproximar da história do Curso de
Especialização. Para tal empreitada, foi escolhido o estudo
desenvolvido por Paul Ricoeur acerca da narrativa como
processo de se pensar a história e a construção historiográfica.
Em suas análises, o autor aponta que a narrativa é o que torna
possível ao homem compreender a si mesmo no mundo, ao
se assumir objeto e escritor de sua própria história (RICOEUR,
2010, v.3, p. 419), tornando-se necessário não somente
procedimentos investigativos próprios do historiador, como
também a imaginação criadora, própria dos poetas, para
que, efetivamente seja possível construir uma narrativa que
se represente e tenha potência de ser reconhecida pelas
próximas gerações – o que leva Ricoeur a elaborar uma
meticulosa reflexão ontológico-estética do ser humano.
Portanto, a narrativa foi tratada, nesta pesquisa, em dois
níveis: um metodológico, para recolher, organizar e conduzir
as análises dos dados coletados, e outro, que se constituiu no
próprio aporte teórico, para fundamentar as reflexões sobre a
formação de professores, as experiências das demais pessoas
envolvidas e da história do Curso de Especialização.
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Enquanto a narrativa como aporte teórico é desenvolvida
ao longo da tese, em termos metodológicos, ela é assumida
como forma de se compor uma história diretamente associada
à captação de declarações testemunhais, essenciais para o
presente estudo. Contudo, segundo Ricoeur, os procedimentos
narrativos vão além da etapa testemunhal, dando lugar a
uma nova narrativa que, por sua vez, vai se tornar um registro
referente e representativo da tarefa do historiador, em uma
proposição tripla, compreendendo levantamento documental,
análise e escritura. Apesar de se constituir, estruturalmente, em
uma concepção básica para a pesquisa histórica, Ricoeur atribui
um novo olhar a cada uma dessas três fases, focando o trabalho
de composição historiográfico-narrativa.
Adotei a expressão operação histórica, ou
melhor, historiográfica, para definir o campo
percorrido pela análise epistemológica que se
segue. [...] denomino fase documental aquela que
vai da declaração das testemunhas oculares à
constituição dos arquivos e que escolhe como seu
programa epistemológico o estabelecimento da
prova documental [...]. Em seguida, chamo de fase
explicativa/compreensiva aquela concernente
aos múltiplos usos do conector “porque” em
resposta à pergunta “por quê?”: por que as coisas
se passaram assim e não de outra maneira? O
título duplo, explicação/compreensão, exprime
suficientemente a recusa da oposição entre
explicação e compreensão que, com demasiada
frequência, tem impedido que se apreenda em
toda sua amplitude e complexidade o tratamento
do “porque” histórico [...]. Denomino, enfim, fase
representativa a colocação em forma literária ou
escrita do discurso levado ao conhecimento dos
leitores de história. Embora o principal desafio
epistemológico seja decidido na fase explicação/
compreensão, ele não esgota aí, na medida em que
é na fase da escrita que se declara plenamente a
intenção historiadora, a de representar o passado
tal como se produziu – qualquer que seja atribuído
a esse “tal como”. É justamente nessa terceira fase
que as principais aporias da memória retornam
com força ao proscênio, a da representação de
uma coisa ausente sobrevinda anteriormente, e
a de uma prática voltada à recordação ativa do
passado e que a história eleva ao nível de uma
reconstrução. (RICOEUR, 2007, p. 146-147).
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Ricoeur apresenta a estrutura de sua proposta de
pesquisa histórica com a intenção de que se construa uma nova
representação daquilo que foi vivido ou que tenha ficado na
memória do passado. Notamos o destaque que o autor confere
à “intenção historiadora”, fator decisivo para a composição da
narrativa histórica, em que a consciência do pesquisador em ser
uma pessoa de seu tempo relaciona-se com as representâncias3
de algo que teria ocorrido em outro tempo. Por isso, para o
autor, a tarefa é “representar o passado tal como se produziu”,
afastando-se da ideia de se entender a história como exposição
do passado como foi (se fosse possível fazê-lo).

Para Ricoeur a “representância”
expõe a necessidade de profunda
reflexão do historiador em sua
tarefa de narrar um processo
histórico. Além de cumprir uma
função de lugar-tenência, ao se
sobrepor àquilo que se propõe
representar, a representância
conduz às fronteiras da
consciência histórica ao contrapor
aquilo que teria sido no passado,
mas que não é mais no presente:
“[...] a representação historiadora
é de fato uma imagem presente
de uma coisa ausente; mas a
própria coisa ausente desdobrase em desaparição e existência
no passado. [...] Nesse ponto, a
epistemologia da história confina
com a ontologia do ‘ser no
mundo’. Chamarei de condição
histórica esse regime de
existência colocado sob o signo
do passado como não sendo
mais e tendo sido.
E a veemência assertiva da
representação historiadora
enquanto representância basearse-ia unicamente na positividade
do ‘ter sido’ visado através
da negatividade do ‘não ser
mais’. Aqui, devo confessá-lo,
a epistemologia da operação
historiográfica atinge seu limite
interno ao beirar os confins de
uma ontologia do ser humano”.
(RICOEUR, 2007, p. 294-295).
3

As ideias de composição historiográfico-narrativa de
Ricoeur também contribuíram para a inspiração da estrutura
da tese, quando foram assumidos os diferentes discursos
narrativos ao longo da escrita. Cada um dos cinco capítulos foram
concebidos como uma narrativa que representasse as análises e
reflexões a partir dos diferentes universos que estão intrincados
com o Curso de Especialização. No Capítulo 1, Memórias de um
curso transformador, exponho minhas vivências como aluno do
Curso de Especialização em Ensino, Arte e Cultura, conforme sua
denominação em 2001, as angústias e os temores em relação
ao futuro como arte/educador, as conquistas com aquisição
de conhecimento e o assentimento do próprio valor como arte/
educador – reflexões que me acompanham desde então.
O segundo capítulo, Olhar para o passado e (re)
conhecer o presente: a arte/educação no Brasil de 1920 a
2001, apresenta um estudo sobre a história da arte/educação
no Brasil e o cenário social, político e educacional antes e
durante o desenvolvimento do Curso de Especialização da ECA/
USP. Desta vez, a narrativa é marcada pela bibliografia, fruto
de profícuas pesquisas desenvolvidas nos últimos anos em
arte/educação, o que também se constitui em um dos dados
analisados no capítulo. Propusemo-nos percorrer os principais
tópicos de destaque que envolvem o assunto: o desenvolvimento
do ideário expressivo e libertário do ensino da arte que ganhou
força a partir da década de 1920 com o Movimento da Escola
Nova; o laissez-faire que se espraiou nas práticas escolares nos
períodos de tensão entre paradigmas de propostas de ensino; o
surgimento de cursos de graduação e de especialização em arte
a partir da década de 1930; as mudanças normativas do sistema
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educacional brasileiro; o crescimento das ideias pós-modernas
em arte/educação; a mobilização coletiva dos arte/educadores;
e a implantação dos programas de pós-graduação em arte/
educação em tempos mais recentes.
No terceiro capítulo, Os arquivos do Curso de
Especialização em Arte/Educação da ECA/USP (1984 a 2001):
novas concepções para a formação docente, é desenvolvida
uma análise sobre a criação, funcionamento, mudanças e
encerramento do curso, à luz dos documentos armazenados em
dois arquivos da ECA/USP: o da Comissão de Cultura e Extensão
Universitária (CCEU) e o do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão
em Promoção da Arte na Educação (NACE/NUPAE). Além da
análise desses arquivos, foram realizadas duas entrevistas
com as fundadoras do curso, a Profa. Dra. Ana Mae Barbosa e
a Profa. Dra. Regina Machado, cujos depoimentos esclareceram
ainda mais sobre a concepção de um curso com características
inéditas no cenário da arte/educação do Brasil na década
de 1980. As mudanças estruturais que ocorreram durante o
curso foram organizadas de acordo com suas três fases de
funcionamento: de 1984 a 1990, quando incluía disciplinas do
Programa de Pós-Graduação da ECA - stricto sensu; de 1991
a 1997, quando deixou o vínculo com o stricto sensu e tornouse um curso lato sensu desenvolvido separadamente; e de
1998 a 2001, quando passou a integrar o quadro de projetos
desenvolvidos pelo NACE/NUPAE.
O quarto capítulo, Experiência e narrativa: a
transformação pelo milmaravilhoso, versa sobre o
desenvolvimento das ideias acerca da narrativa como elemento
ontológico do ser humano, constituindo sua representação
formativa, e que demanda interconexões com experiências
significativas vivenciadas, bem como a articulação com a
imaginação ativa do sujeito, autor de sua própria história. Assim,
associamos as ideias de teóricos que pudessem contribuir com
tal reflexão, como Walter Benjamin, pela essência formadora
que identificou nas narrativas e do perigo que sua ausência
poderia desencadear como consequência de uma sociedade
oprimida pela falta de perspectivas e de sentido coletivo; John
Dewey, pela compreensão do ser humano como ser que age e
sofre no mundo, mas que se liberta da contingência limitante
de sua condição, ao transformar a si mesmo e aos outros,
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pela experiência estética, que é total e unitária, ou seja, não é
exclusivamente racional, emocional ou prática, nem simples
soma, mas a integração unitária dessas três instâncias; Regina
Machado, pela importância de se resgatar os elementos mais
profundos da subjetividade do professor de arte, pela experiência
significativa com a arte, destacando a narrativa como proposta
fundamental da formação humana, considerando-a uma das
formas mais genuínas de se entender o mundo conjuntamente;
e Paul Ricoeur, pela elaborada teoria que coloca o narrador
no centro das ações humanas, cuja representação narrativa é
a própria compreensão da vida e de seus múltiplos sentidos;
o homem que se compreende ao assumir sua identidade
narrativa, um escritor da própria vida: é a narrativa que torna
possível alcançarmos os sentidos da experiência humana no
mundo. Além da fundamentação teórica, o capítulo retoma um
tom mais subjetivo, ao ser tramado por reflexões pessoais sobre
uma experiência estética com o conto “Pirlimpsiquice”, do livro
Primeiras Estórias, de João Guimarães Rosa, vivenciada em
aulas do PPG/ECA.
O quinto e último capítulo, Narrativas e experiências:
transvivências formadoras, é dedicado à análise de narrativas
de pessoas que compartilharam suas memórias e experiência
relacionadas ao Curso de Especialização. Buscamos perceber
aquilo que ressoa em cada vivência e que confere sentido singular
ao próprio curso: a capacidade de (trans)formação, ou seja,
sair de um estado anteriormente determinado e alcançar outro,
diferente do primeiro, pressupondo atingir um novo patamar ou
ultrapassar um limite. Ao captar as narrativas das pessoas que
fizeram parte do Curso de Especialização, a intenção norteadora
sempre foi extrair a essencialidade de memórias-experiênciasnarrativas. A partir dos levantamentos documentais nos arquivos
citados, foram selecionadas as pessoas que poderiam fazer
parte das entrevistas, três ex-professoras e três ex-alunas. Das
ex-professoras, foram selecionadas a Profa. Dra. Maria Christina
de Souza Lima Rizzi, a Profa. Maria Stela Fortes Barbieri e a Profa.
Dra. Rosa Iavelberg. Uma das motivações para a seleção foi o
tempo que trabalharam junto com Regina Machado – enquanto
Rizzi e Iavelberg lecionavam desde 1991, Stela passou a integrar
o grupo de docentes em 1997, trabalhando com a equipe até
2001. O depoimento das três professoras, profissionais sempre
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atuantes, permitiu um olhar mais agudo sobre a segunda e terceira
fases do curso, quando houve a separação do PPG stricto sensu.
Rizzi e Iavelberg foram também alunas do Curso de Especialização
na primeira fase, o que potencialmente enriquece suas reflexões
tanto pelo ponto de vista como alunas quanto como professoras
do curso. Das ex-alunas foram escolhidas a Profa. Maria Cristina
Blanco, a Profa. Maria Cristina Meirelles Toledo Cruz e a Profa.
Dra. Maria Lucia Batezat Duarte, deixando evidente a pertinência
de conversar com pessoas que passaram por diferentes fases
do curso. Duarte fez os dois primeiros módulos do Curso de
Especialização em 1984 e 1985, e pôde acompanhar disciplinas do
PPG stricto sensu da ECA. Por sua vez, Cruz participou da edição
de 1992, quando o curso já era desenvolvido separadamente e
Blanco fez o curso de 2000, já integrado ao NACE/NUPAE. Além
disso, é importante salientar que as pessoas citadas são hoje
professoras atuantes em diferentes âmbitos da arte/educação, o
que deixa transparecer a repercussão do curso, mesmo que elas
tenham vivenciado momentos distintos, ou seja, a história continua
pertinente, mesmo sob o olhar ampliado e distante no tempo.
Duarte é formadora de educadores e pesquisadores em arte/
educação na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
Cruz é educadora focada na educação infantil e ambiental, hoje
vivendo nos Estados Unidos da América; e Blanco é professora de
arte da rede estadual paulista e formadora de professores em uma
faculdade particular. O fato de todas possuírem, hoje, titulação de
pós-graduação stricto sensu também foi relevante, apesar de não
ter sido o critério principal, podendo, porém, sugerir reflexões acerca
de uma possível influência do Curso de Especialização sobre a
continuidade na formação acadêmica, como foi o meu caso.
Partindo das narrativas pessoais, as histórias de cada
sujeito integram-se com a história do curso, permitindo-nos uma
compreensão mais ampla e, simultaneamente, incisiva sobre
a formação de professores de arte no âmbito de um curso de
especialização lato sensu. Além do Curso de Especialização em
Arte/Educação da ECA/USP (1984-2001), as histórias pessoais
aqui referenciadas passaram a entrelaçar minha própria
história, no decorrer da construção desta pesquisa. Portanto,
da intenção inicial de estudar um curso singular, acabei
por conhecer outras pessoas que também foram marcadas
pelo curso, por dialogar com minhas próprias experiências
formativas e, como num desvio-transformação, acabei por
aprender mais sobre mim mesmo.
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Afundou então em sua memória, que lhe pareceu interminável,
e conseguiu extrair daquela vertigem a lembrança perdida que
reluziu feito moeda sob a chuva, talvez porque nunca a tivesse
olhado, a não ser, quem sabe, em um sonho.
Jorge Luís Borges

Colhemos da vida aquilo que semeamos, algumas vezes
conduzidos por ações irrefletidas, outras, por imposição de
circunstâncias alheias aos nossos desejos, ou pelo seu exato
oposto, por obra de nossas decisões, mas, de qualquer forma,
sempre acarretando responsabilidade em relação aos outros e
a nós mesmos. Quanto aos rumos tomados pela necessidade
ou pelo reflexo – ainda que a responsabilidade permaneça
inerente às ações de cada indivíduo, como as considerações
de Hanna Arendt (2004) sobre a obediência de soldados na
máquina da guerra –, é a segunda alternativa o mote que inicia
as indagações que nos obrigam a refletir: Perante o advento de
uma nova encruzilhada, das inúmeras com que nos deparamos
na existência, o que explica o rumo que, naquele momento,
escolhemos percorrer? Ou trazendo para os meus próprios
questionamentos: Por que escolhi o caminho que me trouxe até
aqui? Por que o Curso de Especialização em Arte/Educação da
ECA/USP?
Quanto ao arbítrio das decisões, por mais que existam
opiniões sobre predestinação ou concepções de que todas
as escolhas são, em última instância, ilusões, ainda paira a
convicção de que padecemos, sim, das consequências dos
rumos que decidimos seguir neste jardim das veredas que se
bifurcam, metáfora emprestada de Jorge Luís Borges. Em seus
extraordinários textos, o autor confere às bifurcações e aos
labirintos (como conjunto intrincado de desvios) um sem-fim de
possibilidades, associando-os à complexa trama de caminhos
e descaminhos de nossas vidas. A vida, então, não seria nada
além de um fabuloso jardim labiríntico, repleto de delícias e
perigos, cujas preciosas sendas exigem nossa mais íntima
decisão: a escolha de trilhá-las ou de ignorá-las.
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1.1 Caminhos, desvios e sonhos: a escolha pela arte
4

Algum secreto desejo havia brotado em mim para
escolher o caminho da arte. A desenvoltura com o lápis na
infância, que exercitara passo a passo nos esquemas de
revistas e manuais de desenho, semeou o sonho de que poderia
ser isso o que eu gostaria de fazer quando crescesse. Mas não
era esse o segredo: um exercício de recorte autobiográfico, já
no fim do curso de graduação, trouxe à superfície da memória
um maravilhoso passeio junto com meus pais e irmãos a um
museu e a visão de um quadro4 que me arrebatou incontinenti.
Como poderia tê-lo esquecido? Ou talvez não o tivesse
realmente esquecido, apenas associado a mera lembrança
afetiva, por não ter, na ocasião, repertório ao qual me reportar
para a devida compreensão. Felizmente, o segredo vem sendo
gradualmente revelado. Em cada etapa crucial de meu percurso
(como no mestrado e no exato momento desta tese), o exercício
autobiográfico tem resgatado mais e mais memórias de quem
sou, de quem realmente escolhi ser: as brincadeiras de fundo
de quintal na infância; esculturas de barro após a chuva e o
cinzeiro feito com carinho, cuja quebra acidental no momento
de presentear fez brotar lágrimas inevitáveis; as histórias da
família com as aventuras e desventuras de meus antepassados
em terra estrangeira; o bisavô artesão que fabricava e tocava
shamisen5; meus desenhos na infância nos livros de biologia da
mamãe e nos de xadrez do papai... Todas convergindo, como
quis, para a arte e a arte/educação.

Não me lembro da idade exata,
mas era ainda criança e meus
pais me levaram e a meus irmãos
para um passeio no Museu do
Ipiranga (Museu Paulista da
USP). Tudo era excitante para
mim, mas o que me extasiou
foi a pintura “Independência
ou morte”, de Pedro Américo.
Lembro-me de não entender
como a imagenzinha esmaecida
do livro de Estudos Sociais
se transformara naquela
gigantesca obra. A despeito
de todo ufanismo histórico
da cena, descoberto tempos
depois, rememorar a exultação
provocada por aquela pintura
ainda me arrepia. Tão forte
fora a redescoberta dessa
experiência construída para o
referido exercício autobiográfico
da graduação, que sua reflexão
compôs a introdução das
considerações finais de minha
dissertação de mestrado,
intitulada A educação não
formal como campo de estágio:
contribuições na formação inicial
do arte/educador, defendida em
2009 no Instituto de Artes da
UNESP, sob orientação da Profa.
Dra. Rejane Galvão Coutinho.

Contudo, mesmo em meio a todas as imagens-sonhos de
meu passado afetivo, cujas tramas, de certo jeito, alinhavaramme caracteres e convicções, houve momentos de encruzilhadas
difíceis, sobretudo no iniciar de minha carreira como arte/
educador. Concluída a graduação, realizado o tradicional
juramento da profissão e com a sensação de plenitude após
uma longa jornada de formação, a realidade cobrou-me custosa
moeda. Dois anos passados e encontrei-me perdido: concursos
fracassados, périplos em vãs entrevistas em escolas, contratos
temporários como educador em exposições... Apesar de tudo o
que aprendi, de tudo pelo que passei, de todo o deslumbramento
com a arte, naqueles momentos, divisei a dúvida e o temor: Teria
pego o desvio errado?

5

Tradicional instrumento musical
de cordas japonês, com caixa
acústica revestida por pele
animal e braço confeccionado
em madeira de lei, possui
três cordas que são tocadas
com uma palheta. A versão
que meu bisavô construía era
da tradição de Okinawa, ilha
ao sul do Japão que possui
cultura e idioma específicos.
Apesar do reconhecimento,
infelizmente não houve quem
desse continuidade à tradição e
o precioso universo da arte do
shamisen da família extinguiu-se
com a morte de meu bisavô.
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Subitamente (e surpreendentemente) descobri que
não estava sozinho. Como num sonho, vi-me em meio a uma
multidão de pessoas, a maioria composta por jovens com
seus novíssimos papéis conferindo-lhes outorga profissional,
mas imobilizados pela dúvida sobre a pertinência ou não de
suas escolhas. Vi também velhos que, entre suspiros e olhares
ensimesmados, vislumbravam como sua existência poderia
ter sido diferente se tivessem escolhido a paixão ao invés do
anseio familiar ou do lugar-comum de uma pretensa segurança
financeira. Estava eu lá, junto, na incerteza de insistir na arte
que me assombrava, não o assombro que repele, e, sim, o
assombro-maravilhamento aristotélico, que aprendi enxergar e
cultivar durante a graduação, ou de ter tomado o caminho de
outra carreira mais assertiva, que abraçaria pesarosamente,
com a terrível antevisão da incompletude e do vazio, mas, que,
no fim, nunca esteve afastado da dúvida inicial. Dei um passo
para trás, como quem volta a apreciar a totalidade da pintura
após se deter no detalhe, e percebi algo maior – eu era, enfim,
um ponto na intrincada trama da sociedade, de gerações e
gerações de pessoas que, em algum momento ímpar e preciso,
pesaram na balança da vida não somente sua realização
profissional, mas o sentido de sua existência. Após esse
devaneio, percebi que deveríamos sempre confiar nos caminhos
que nos levam às encruzilhadas difíceis, pois o percurso vencido
nos mostra a missão que tomamos para as nossas vidas. No
meu caso, a vocação para a docência e o compartilhamento de
experiências com aqueles que me cercam. Notei-me agradecido
pela oportunidade de ter compreendido não somente a minha
escolha, mas como ela está integrada em um todo maior do
qual faço parte. Enfim, eu faço sentido.
Então, do nada, tudo. Sem presságio nem alarde,
oportunidades repentinamente vieram ao meu encontro. Não
quero contradizer o que afirmei há pouco sobre predestinação;
pelo contrário, as decisões foram fundamentais. Poderia recolherme à apatia de achar que não estaria à altura dos desafios e
abandonar o (feliz) risco que tais escolhas demandavam. Foram
três decisões em pouco espaço de tempo, do final do ano de
2000 e começo de 2001 – o convite para integrar uma equipe
de arte/educadores para atuar em um centro cultural de São
Paulo, o aceite para a função de assistente de ateliê para as
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aulas práticas de um curso de formação de professores de
arte6 e, finalmente, o desejo de voltar a ser aluno, agora em um
curso de arte/educação para graduados. Das valiosíssimas
oportunidades que vieram ao meu encontro, fixo atenção na
última, em função do foco desta tese e por já ter explicitado as
duas primeiras na minha dissertação de mestrado7.

1.2 Perder-se para descobrir-se: o reencontro com o
caminho da formação
6

Muitas memórias difusas eclodem quando penso
em minhas vivências no Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP. Por onde começar? De mãos dadas,
lembranças e devaneios preenchem minha mente. Ecléa Bosi
afirma que a memória não é simplesmente a transposição do
passado tal como tudo aconteceu, e, sim, uma reconfiguração
da lembrança intermediada pelo indivíduo transformado na
atualidade em seu contexto social (BOSI, 2015, p. 55). Não é
possível, portanto, replicar a vivência passada, mas, sim, trazer à
tona momentos significativos que possam ter ficado soterrados
no palimpsesto das experiências, reanimados pelo ser social de
hoje. Esforço que se faz necessário, pois a memória não é algo
que aflore à superfície, espontaneamente; como Bosi pondera,
“Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado pelo
espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localização, seria uma
imagem fugidia” (2015, p. 81).
Em “Infância em Berlim por volta de 1900”, Walter
Benjamin relata apaixonadamente suas lembranças de menino
curioso que descobre os encantos da cidade, de seus lugares
e de suas gentes. Benjamin inicia seu memorial com uma bela
lição poética de enxergar o mundo que nos rodeia ao dar mais
importância ao ato de se perder que ao de se encontrar na
metrópole. Diz:
Saber orientar-se numa cidade não significa muito.
No entanto, perder-se numa cidade, como alguém
se perde numa floresta, requer instrução. Nesse
caso, o nome das ruas deve soar para aquele

Licenciatura em Artes Visuais
da Faculdade Paulista de Artes
(FPA), de 2001 a 2004.
7

A dissertação “A educação não
formal como campo de estágio:
contribuições na formação
inicial do arte/educador” (2009),
mencionada em nota anterior,
incidiu sobre a importância de
vivências em educação não
formal para complementar
significativamente a formação
do professor de arte, cuja missão
primeira é a atuação em espaços
de educação formal. A pesquisa
do mestrado foi impulsionada
justamente pela minha
experiência junto ao Arteducação
Produções, empresa fundada
pela Profa. Dra. Ana Amália
Barbosa e que trabalha desde
2001 com projetos educativos
em espaços culturais em todo
o Brasil, tendo inaugurado o
programa educativo do Centro
Cultural Banco do Brasil de
São Paulo (CCBB-SP), naquele
ano. Em 2005 assumi aulas
de Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado para o Curso de
Licenciatura em Artes Visuais
da Faculdade Montessori de
Educação e Cultura (FAMEC).
Dessas duas riquíssimas
vivências, pude reunir condições
para o desenvolvimento da
pesquisa de mestrado.
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que se perde como o estalar do graveto seco ao
ser pisado, e as vielas do centro da cidade devem
refletir as horas do dia tão nitidamente quanto
um desfiladeiro. Essa arte aprendi tardiamente;
ela tornou real o sonho cujos labirintos nos mataborrões de meus cadernos foram os primeiros
vestígios. (BENJAMIN, 2012, p.73).

Valiosa lição: perder-se para descobrir, aprender e
enxergar o mundo com olhos de criança. Há pouco refleti que
minha desorientação em relação às escolhas de caminhos levoume a uma encruzilhada duvidosa. Talvez, sem esse obstáculo, a
tenacidade em buscar novos desvios esmorecesse em mim...
Refletindo sobre o texto de Benjamin, posso dizer que
a USP sempre havia sido, para mim, um lugar estrangeiro,
acostumado como estava ao aconchego quase doméstico
do Instituto de Artes da UNESP em que havia me criado na
graduação e, posteriormente, no mestrado. Havia excursionado
pela Cidade Universitária em outros momentos para acompanhar
eventos ou visitar museus e bibliotecas, mas sempre
permanecia a sensação de estar perdido no espaço e na escala.
E, foi assim, perdido, não apenas topograficamente, para poder,
novamente, descobrir, aprender e enxergar com novos olhos,
e, enfim, decidir começar o Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP, em 2001. Naquele ano, constavam do
Curso de Especialização as seguintes disciplinas: “Apreciação
da obra de arte”, ministrada por Christina Rizzi; “Parâmetros
Curriculares Nacionais e a sala de aula”, ministrada por Rosa
Iavelberg; “História da arte - módulo I”, ministrada por Paulo
Ramos Machado; “História da arte - módulo II”, ministrada por
Cildo Oliveira; “Danças populares”, ministrada por Tião Carvalho
e Grupo Cupuaçu; e “Oficina do fazer artístico”, ministrada por
Stela Barbieri.
O primeiro ponto a ser destacado nessa etapa foi a
retomada de teorias e conhecimentos vistos na graduação,
porém com um novo sabor, pois agora a práxis era muito mais
presente do que na época da formação. Então, rever teorias
epistemológicas dos processos de aprendizagem da criança e
do adolescente, as propostas didáticas e curriculares de ensino
da arte, os processos de leitura de imagem, a história da arte
e da arte/educação, além das reflexões de estética, foram
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recebidas de forma rejuvenescedora, pois a aproximação com
a realidade docente era concreta e isso foi fundamental para
o autoconhecimento como arte/educador, fazendo, ainda, com
que as disciplinas de “Apreciação da obra de arte”, “Parâmetros
Curriculares Nacionais e a sala de aula” e os dois módulos de
“História da Arte” reverberassem de forma significativa.
Ressalto que, tendo ingressado no curso no ano 2001,
não cursei “Fundamentos teórico-poéticos do ensino da arte”8,
ministrada por Regina Machado, por ter sido esta disciplina
oferecida de 1984 a 2000. Ainda assim, senti que repercutiu
em mim de forma positiva, tendo identificado que, de alguma
maneira, preservaram-se nas demais disciplinas do curso
algumas características reflexivas sobre o processo poético
de criação artística, aliado à compreensão das necessidades e
recursos do professor de arte9, questões que eram vastamente
exploradas pela disciplina.
Quanto às disciplinas preponderantemente teóricas,
percorro minhas memórias na busca das ressignificações que
construí diante dos desafios profissionais que me rodeavam
naquele momento. Nas aulas de “Apreciação da obra de arte”,
Christina Rizzi abordava, em especial, os processos de leitura
da imagem e como essas leituras poderiam ser exploradas nas
aulas de arte ou na mediação em espaços expositivos. Apesar
de ter estudado autores como Michael Parsons e Robert Ott,
na graduação, o aprofundamento oferecido pela disciplina foi
muito importante para mim na época, pois estava em processo
de integração a uma equipe de ação educativa (Arteducação
Produções) para atuar no Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB-SP). Já havia trabalhado anteriormente em projetos
educativos em espaços culturais, mas foi somente a partir
das experiências no CCBB-SP e no Curso de Especialização
que pude mergulhar mais a fundo sobre a importância da arte/
educação em instituições que promovem a educação não
formal, desdobrando-a, mais tarde, em minha dissertação de
mestrado (2009).
As aulas de Rosa Iavelberg, “Parâmetros Curriculares
Nacionais e a sala de aula”, eram caracterizadas pela leitura
e debate de teorias sobre educação, desenho infantil e
as propostas dos PCNs com relação ao ensino da arte.
Recordo-me das análises sobre a epistemologia piagetiana, o

8

A disciplina ministrada por
Regina Machado teve outras
denominações ao longo do Curso
de Especialização, conforme
exporemos mais detalhadamente
no Capítulo 3, mas sempre
preservou sua essência: a
busca pessoal de cada cursista
pelos seus propósitos com a
arte/educação, amparada por
análises e reflexões a partir de
textos teóricos, de vivências com
arte e do desenvolvimento de
um processo criador artístico
particular.
9

Regina Machado, tanto em
sua tese de doutorado “Arte
educação e o conto de tradição
oral: elementos para uma
pedagogia do imaginário” (1989)
quanto na publicação baseada
em sua tese de livre-docência,
“Acordais: fundamentos teóricopoéticos da arte de contar
histórias” (2004), desenvolveu
profundas análises sobre a
necessidade de se instaurar
na formação do professor de
arte um processo pessoal de
criação poética, fundamentada
na práxis do ensino da arte, na
imaginação e na tradição oral,
provocando reflexões essenciais
sobre o papel do arte/educador
na atualidade. Parte desses
estudos foi desenvolvida durante
suas ações como professora
e coordenadora do Curso
de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP, como
consta em ambas as teses.
Pude experimentar parte do
processo de práxis formadora
pela criação poética de Regina
Machado ao cursar sua disciplina
“As narrativas da tradição oral
e a formação de educadores
artistas”, oferecida pelo Programa
de Pós-Graduação da ECA/USP,
em 2013, que mantém o cerne
desses estudos, aliando o
[continua na página seguinte]
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desenvolvimento cognitivo da criança e seus desdobramentos
em forma de desenho. Mas o que polemizava o grupo eram
os debates acerca dos PCNs e sua abordagem em sala de
aula, pois, mesmo em 2001, ainda era um tema que desafiava
o ensino de arte na escola. Naquele momento, eu estava
afastado da educação na escola básica, mas os colegas
atuantes traziam várias questões para as aulas de arte, dentre
as quais o debate sobre a complexidade de se estruturar aulas
a partir dos PCNs, pela vastidão de tópicos, que vão desde a
valorização da cultura localizada nas proximidades das escolas
às especificidades de cada linguagem artística elencada pelo
documento (Artes Visuais, Música, Teatro e Dança), frente às
limitações circunstanciais impostas aos professores de arte
– na formação dita polivalente não havia aprofundamento
adequado a cada linguagem artística (ou apenas de uma delas,
no caso de “habilitações”), enquanto na formação específica
era focada uma das linguagens e nem sempre as demais eram
mencionadas ou desenvolvidas em profundidade. Em ambos os
casos, os arte/educadores viam-se com imensas dificuldades
em relação aos documentos e orientações, pois essa questão,
em particular, era e é, ainda, muito debatida entre os arte/
educadores, ao envolver uma ampla reflexão sobre o ensino da
arte nas escolas, tanto em seus propósitos quanto na formação
de arte/educadores, que será abordada no Capítulo 2. Por ora,
quanto à narrativa de minhas memórias pessoais do Curso de
Especialização, posso dizer que as reverberações provocadas
pelas aulas de Iavelberg foram preciosas interrogações que
permitiram um mergulho mais profundo na busca de nossos
propósitos com a arte e seu ensino.

[continuação da nota 9]
conhecimento da arte e da arte/
educação com uma profunda e
genuína busca do aluno pelas
motivações pessoais que o
levam a se desenvolver como
indivíduo e docente. A vivência
nessa disciplina revelou-se
essencial para esta pesquisa e
apresento tais reflexões mais
apropriadamente no Capítulo 4.

Outra disciplina que abordava conhecimentos teóricos
foi a de História da Arte, em dois módulos, com Paulo Ramos
Machado e Cildo Oliveira. Enquanto Oliveira tratava de arte
contemporânea, por meio de textos e análises de imagens,
e trazia sua experiência com fotografia para o debate sobre
obras e artistas, Paulo Machado foi responsável por instigantes
colóquios em que propunha um panorama mais colorido dos
acontecimentos na arte, da Pré-história ao Modernismo.
Magistralmente, incitava-nos a pensar sobre as redes de relações
das artes com as sociedades e suas histórias, transitando
com propriedade entre a literatura, a música, as artes visuais
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e cênicas, além do olhar de quem acompanhou e vivenciou o
Modernismo (por exemplo, foi aluno de Mário de Andrade e
contou-nos várias histórias sobre sua relação com o intelectual
brasileiro, que para minha geração foi, de certa forma, mitificado
pela história cultural recente do país). Trago uma vivência no
coração, das aulas de Paulo Machado, em que pude presenciar
sua impressionante capacidade de tramar assuntos de
diferentes linguagens artísticas com propriedade e profundidade
ao longo das aulas, incluindo discussões imprevistas: uma de
suas aulas começou pelo Realismo literário francês, passando
por análises de xilogravuras Ukyio-ê japonesas e a moda do
japonismo no Ocidente no século XIX, que influenciaram um
movimento dissidente nas artes visuais, o Impressionismo.
Ao ser questionado inesperadamente sobre o teatro, naquele
contexto, Paulo Machado, de imediato, incluiu discussões sobre
as experimentações cênicas dos fabulosos espetáculos de
“lanterna mágica” nos salões europeus, que impulsionaram o
surgimento do cinema no fim do século XIX, em uma formidável
amarração de conhecimentos que geralmente aprendemos de
forma compartimentada e desintegrada, afastando-nos de um
olhar mais abrangente do todo.
Testemunhei, então, o trabalho de um professor de arte
que transita em meio a discussões de diversas linguagens
artísticas ao mesmo tempo, porém, também compreendi
que necessitava de muito esforço e tempo para construir tal
repertório – algo como quase uma vida de aprendizagens, se
considerarmos a vastidão de vivências que Paulo Machado
construiu. Retomo o questionamento levantado durante as
aulas de Iavelberg, não para pôr uma pedra sobre o assunto, mas
para observar que o interesse de reflexão semeado pelo Curso
de Especialização impulsionava constantes indagações sobre
nossas certezas, descentrando-nos de nossos lugares seguros
para poder pensar diferente. O propósito não era simplesmente
fazer com que duvidássemos do que sabíamos, mas, tão
somente para que pudéssemos entender nossos dilemas de
vida e de arte de forma mais profunda e complexa.
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1.3 O eu e o outro: corpo e coletividade
Ainda não inventaram uma forma melhor de se aprender,
senão com o outro. Mesmo com o crescente desenvolvimento,
por meios tecnológicos de comunicação, da modalidade
educação a distância, isso não dispensa a necessidade de
sujeitos em interação. Paulo Freire é frequentemente lembrado
com sua famosa afirmação: “Ninguém educa ninguém, ninguém
educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados
pelo mundo” (2014, p.95); mas não podemos nos esquecer
de que caminhar e dialogar junto com o outro já era um dos
métodos de aprendizagem do Liceu10 de Aristóteles no século
IV a.C. Ratificando a importância da interação, a partir da minha
experiência, entendo que a coletividade e a heterogeneidade da
turma que frequentei no Curso de Especialização contribuíram
para o desenvolvimento de todos. Colegas das mais variadas
formações criaram um ambiente arejado, rico em sua diversidade,
terreno fértil para debates e vivências transformadoras. Lembrome da arquiteta que gostava de dar aulas de desenho, da
especialista em prótese dentária que sonhava em voltar à arte/
10

“[...] em 343 a.C., Filipe da
Macedônia o recruta [Aristóteles]
como preceptor de Alexandre,
na época com treze anos de
idade. [...] Alexandre tinha grande
consideração por Aristóteles, e
o mestre já havia, nessa época,
adotando o modelo peripatético,
pois preferia ensinar passeando
(peripateîn), provavelmente
pelos jardins da corte de Pela.
[...] Em 335 a.C., com a partida
de Alexandre para a Ásia,
Aristóteles retorna a Atenas
por um período de treze anos.
Ela passa então a ensinar pelo
método peripatético perto do
bosque consagrado a Apolo
Lýkeios (um local destinado a
ginástica e a palestras, muito
utilizado pelos atenienses, e que
provavelmente acabou dando o
nome a sua “escola”, o Liceu).”
(PINHEIRO, Paulo. Introdução. In:
ARISTÓTELES, 2015, p. 22-23).

educação, do designer interessado em aprender mais sobre arte,
da artista visual que queria desenvolver uma poética própria,
da pedagoga que trabalhava na formação de professores,
dos arte/educadores que trabalhavam em museus buscando
novas perspectivas para sua área, dos jovens recém-formados
desejosos em continuar seus estudos, da professora que
abandonou a carreira para cuidar dos filhos e via a oportunidade
de retomá-la após tantos anos fora da sala de aula... Sem contar
com um formidável casal de pedagogos que trabalhava com
artes circenses no Acre e, com muito sacrifício, se dispuseram
a fazer o curso na USP, ao mesmo tempo em que agregavam
suas experiências e conhecimentos tanto do teatro e do circo,
quanto das tradições populares do Norte do país, ampliando
exponencialmente os debates nas aulas. Dessa forma,
parte da riqueza do curso se potencializava logo na própria
inscrição, aberta para todos os graduados que desejavam
dialogar com o ensino da arte, independente da formação ou
atuação profissional.
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Os projetos e trabalhos coletivos eram frequentemente
desenvolvidos durante as aulas, devido à rara disponibilidade
para encontros fora do período das atividades escolares.
Considere-se que além do investimento financeiro mensal de
custeio do curso, havia investimento em tempo, equivalente
a um bem valioso na sociedade contemporânea. Ainda em
relação à coletividade, gostaria de destacar uma disciplina que
praticamente só funcionava com a participação de todo o grupo,
“Danças Populares”, ministrada pelo brincante Tião Carvalho,
um dos líderes do Grupo Cupuaçu, dedicado à pesquisa de
danças e folguedos do Norte e Nordeste brasileiros. Apesar de
perceber que não sou muito espontâneo corporalmente, pude
experimentar como o corpo ganhava nova vida e sentidos,
tanto nas atividades de dança quanto nas aulas de teatro na
formação polivalente, embora essas aulas nunca tivessem
sido aprofundadas, pois, na polivalência, investia-se mais na
abrangência das diferentes experimentações artísticas que
na intensidade de cada uma delas. Todavia, sempre acreditei
na importância de se desenvolver essas competências, uma
vez que compreendo o corpo como nosso meio principal de
interagir com o mundo, sendo, portanto, indispensável ter
consciência corporal para o profundo contato com a arte11. Por
isso, tentei aproveitar a oportunidade que as aulas de Carvalho
proporcionavam, experimentando e inventando movimentos,
como se fossem “aguçadores de sentido” que iam além do
corpo para conquistar a alma e o espaço. Lembro-me que eram
as últimas aulas da noite e saíamos exaustos, não somente
pela intensidade física dos exercícios, mas porque exigia uma
conscientização sensorial do corpo todo – do fio de cabelo ao
dedo mindinho do pé. Além disso, as propostas de Carvalho
eram menos acadêmicas, como, por exemplo, acompanhar
as festividades do Bumba meu boi, incluindo o Tambor de
crioula, realizadas no Morro do Querosene (zona oeste de São
Paulo), junto ao Grupo Cupuaçu, o que nos deu a oportunidade
de refletir sobre a multiculturalidade presente na cidade de
São Paulo através de uma manifestação cultural maranhense
e de enxergar a metrópole por diverso viés. Outro exemplo
memorável foi a produção coletiva da quadrilha junina, em
que pude aprender sobre a intrincada trama popular de origem
transatlântica do casório desastrado que ironizava a moral
religiosa e os refinados bailes à francesa da aristocracia luso-

11

Durante a graduação, entre
1995 a 1998, apesar das parcas
experiências no assunto, fiz
parte de um coletivo formado
por alunos de Artes Visuais,
de Cênicas e de Música,
com o intuito de pesquisar
e desenvolver propostas de
performance. O grupo se
autodenominou “Alienógenos”,
parodiando a ideia de termos
nascido da alienação antes de
conhecer a arte.
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brasileira, trazendo a sátira, o humor, a música e a dança para
uma manifestação genuinamente popular. De quantas danças
de quadrilha participei na infância e que não faziam sentido
algum além de ser uma “tradição” do calendário escolar? Essa
festividade escolar descaracterizada de suas origens serve para
que se constate a alienação cultural que nos cerca e que só
pude perceber por meio das aulas de Carvalho.
A pujante interação com os colegas, potencializada
pelos diferentes interesses, e a compreensão do corpo através
do exercício coletivo da dança e do folguedo foram gratas
surpresas que tive o privilégio de vivenciar durante o Curso
de Especialização. Muitas vezes, fatores como esses não são
considerados na formação de professores, e não exclusivamente
na de arte. Em debate com colegas professores na escola em
que atualmente sou docente, comentamos, por exemplo, sobre
a falta de conhecimento e de prática de algo simples para nossa
profissão: a entonação vocal. O desenvolvimento da consciência
corporal poderia auxiliar-nos imensamente em nosso dia a dia
docente, mesmo em questões que pareçam triviais, como o uso
deste instrumento essencial, a nossa própria voz.

1.4 Criação artística: o mergulho transformador
A imaginação e a criação que transbordam do espírito
do indivíduo impulsionado pelo sonho e pelo desejo, podem
tornar-se parte dele e transformá-lo. A criação é inerente ao
homem, motiva-o a compreender o mundo e entender seu papel
na existência. Fayga Ostrower afirma que
[...] criatividade é a essencialidade do humano
no homem. Ao exercer seu potencial criador,
trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu
fazer, o homem configura sua vida e lhe dá um
sentido. Criar é tão difícil ou tão fácil quanto viver.
E é do mesmo modo necessário. (1987, p. 166).

Chego, agora, ao que considero um dos pontoschave vivenciado no curso: o processo de criação poética na
disciplina “Oficina do fazer artístico”, ministrada por Stela
Barbieri. Apesar do sério trabalho de alguns professores na
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época da graduação, a questão do desenvolvimento de um
caminho poético pessoal passava ao largo de nossa formação
na licenciatura – aparentemente a descoberta poética era
cobrada apenas aos alunos de bacharelado e do licenciando
esperava-se apenas a dedicação aos estágios e à preparação
docente (paradoxalmente, como se o professor não precisasse
da criação reflexiva e estética da arte para suas aulas). Assim,
os trabalhos de ateliê na especialização desencadearam
intensas pesquisas no campo criativo/subjetivo, ao qual sempre
aspirava me submeter, sem saber como e, por isso, seguia de
modo incerto e difuso, mas decidido. A partir da incitação de
Barbieri com propostas abertas a toda sorte de experimentação,
passei a investigar distintas e múltiplas formas e matérias, em
elaborações ora improvisadas ora planejadas, mas carregadas
de anseios, como no relato abaixo, solicitado em um dado
momento da disciplina:
A sugestão oferecida seria rever o processo de
trabalho e procurar referências de outros artistas.
Creio que pode ser um tanto superficial na medida
em que se busca uma aproximação de resolução
gráfica ou estética com obras de artistas que
estão nas exposições, livros ou outras formas
de mídia, pois poderia prender-se demais em
apenas uma analogia imagética. Ao confrontar
com os conceitos elaborados desses artistas
seria a gênese de um envolvimento de ideias que
forçosamente criaria uma busca constante de
reflexões, desde que consciente. Se não, poderia
fechar tais reflexões, levando o artista a um círculo
de pensamentos autônomos (que não precisa
de mais ideias) e fechados (por consequência).
Convém colocar tal ideia, pois é de uma dificuldade
colossal “buscar influências”, principalmente quem
está começando a produzir trabalhos.
Outro ponto que gostaria de discorrer é o processo de
trabalho que trilhamos no semestre passado. De uma
forma particular, observei que boa parte dos trabalhos
produzidos estavam baseados em insights. Tenho
por insight uma confluência de ideias até certo ponto
diversas e diversificadas que se conectam num dado
momento de ação ou pensamento. Por um lado é
imprescindível tal fator, mas particularmente (friso
novamente) acredito que seria melhor se este insight
estivesse atrelado a uma forma de pensamento
resultante de um estudo e filosofia de conhecimento
consciente. Desta forma, é muito mais identificável e
analisável. Sob outras palavras é mais fácil estudar
e produzir do que ter um insight momentâneo e
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justificá-lo. É claro que tudo isso é apenas uma ideia
passível de erro e coloco aqui para discussão, pois
depende da forma de trabalho de cada pessoa. Ao
tentar analisar meu próprio processo de trabalho
esbarro na problemática de discorrer neste discurso
adotado. Buscando trabalhar com os materiais
oferecidos e de certa forma com uma rapidez maior
que a usual, acabava criando objetos que julgava
difícil de justificar e até de sustentar. Ao confrontar,
neste momento, com a forma de trabalho que tentava
trilhar antes, vejo uma distinção de linguagens e de
ideais. Fora da sala trabalho com a ideia do signo a
ser decifrado e explorado; neste momento, a visão do
anonimato, do elemento indicial como constituinte da
imagem e da figuração levada a um abstracionismo.
(Trecho de análise pessoal sobre o trabalho
desenvolvido nas aulas da Profa. Stela Barbieri, em
2001, no Curso de Especialização da ECA/USP).

É com muito prazer que revejo esse texto produzido em
meio a ponderações sobre meu processo criativo das Oficinas
de Fazer Artístico. Fico surpreso pelo tom racional que tento
aplicar à reflexão, talvez acreditando que dessa forma fosse
possível compreender o que os desafios da criação provocavam
em mim. Ou talvez seja uma forma própria de construir minhas
reflexões: neste exato momento, tento também evidenciar tudo
aquilo que me afeta (conhecimentos, emoções, reminiscências,
sentimentos etc.) que estão integradas às memórias de minhas
vivências no curso, brigando com minha inclinação pela escrita
assertiva e racional. Vejo, então, que muito ainda tenho que
aprender de mim mesmo.
Retomando o texto escrito nas aulas de Barbieri, nunca
havia antes tentado escrever sobre meus interesses de criação
poética. Instigado por estudos sobre arte contemporânea, atrevime a pesquisar propostas que fugiam do que via como trivial
ou óbvio para o ato artístico. Como solicitado nas propostas
da disciplina, pesquisei artistas que tratavam a matéria como
elemento intrínseco à criação, especialmente os que se
voltavam à Arte Ambiental ou Earth Art, como os britânicos Andy
Goldsworth e Richard Long, cujas obras são caracterizadas
pela intervenção no ambiente natural, muitas vezes, sutis e
marcantes ao mesmo tempo, utilizando-se do próprio material
do cenário para constituir suas obras.
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Imagem 1 - Richard Long, Positivo negativo, Oregon, EUA, 2001.

Fonte: <http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculpupgrades/posneg.html>.
Acesso em: 7 jun. 2015.
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Long e Goldsworth reorganizam pedras, cascalhos,
rochas, galhos, folhas, troncos, areia, terra, lama, água etc.,
gerando formas que se dispõem como contraposição à
arquitetura orgânica da natureza, criando diálogos visuais por
vezes captados por meio da fotografia, pois era a maneira que
escolhiam para registrar as obras que se situavam em lugares
remotos ou de difícil acesso. Esses artistas instigaram-me
a repensar o lugar da arte, tanto em relação à sua posição na
sociedade quanto fisicamente, ao sair dos espaços tradicionais
que autenticavam as produções artísticas, sobretudo pela crítica
à valoração financeira de obras de arte.
A imagem da obra Arco circular de galhos torcidos,
de Andy Goldsworth, acompanhou parte de minhas reflexões
quando aluno do Curso de Especialização, em 2001.
Goldsworth provocava-me pensar a arte fora de seus templos,
integrada a paisagens, cujas formas, claramente marcadas
pela mão humana, conversam com o ambiente natural.
Assim, como uma trilha que desponta no meio da floresta,
os trabalhos de Goldsworth embrenham-se nas matas,
esparramam-se por desertos, assentam-se sobre rochas ou
sobem aos céus – exploram todas as camadas do cenário,
elevando nossa compreensão sobre arte e experiência.
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Imagem 2 - Andy Goldsworth, Arco circular de galhos retorcidos,
Longholm, Escócia, 1986.

Fonte: <http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/
image/?id=ag_03744&t=1>. Acesso em: 7 jun. 2015.

É possível constatar que o título sintetiza a obra, mas
não a esgota. Seu conjunto faz parte da natureza, porque é
matéria, mas torna-se distinta pela construção poética: uma
dimensão que condiz com o próprio ambiente em si, unindo
elementos do mundo natural, e outra, construída pelo homem
por meio de complexas operações socioculturais, que incluem
a intenção, a intervenção e a própria arte, se considerarmos que
a fotografia é um registro, e, ao mesmo tempo, um produto da
arte. Na época estava aprofundando minhas relações com a
arte desafiando as convenções tradicionais de criação e sem
me impor limites quanto ao uso dos materiais. As pesquisas
desenvolvidas durante as aulas das Oficinas abrangiam vários
níveis de experimentação da matéria: do papel fazíamos massa
para modelagem ou, com o fogo, produzíamos cinzas que se
transformavam em pigmento (o fogo continuará elemento
latente em minhas experimentações artísticas e será retomada
mais à frente, no Capítulo 4). Os artistas da Earth Art exploravam
estas experimentações: descobriam no ambiente circundante
a matéria e a poética de suas propostas, criando o inusitado,
provocando nossas percepções sobre a ação do homem em seu
entorno, marcando-o com suas criações que seriam novamente
absorvidas pelo tempo e espaço até todos os resquícios serem
apagados, a não ser na lembrança e na imaginação, porque,
mesmo a fotografia, é apenas um registro temporário. Que
serenidade era essa que permitia que não perpetuássemos
nossas criações? A criação poética sobrepujava o desejo de
reconhecimento pela obra realizada? Poderia me atrever a seguir
os mesmos passos desses artistas que eu tanto admirava?
Por essas e outras reflexões que às vezes me acudiam,
sentia-me impelido a concretizar as propostas iniciadas em
aula, motivado por minhas próprias experimentações estéticas,
o que, de pronto, me causava dificuldades de justificativa como
exposto no relato. Era um sentimento intenso e profundo, mas
que não conseguia ainda verbalizar. Até nas adversidades
encontrei oportunidade para ampliar as propostas de criação
poética. Quando o curso teve de mudar de espaço, no segundo
semestre de 2001, passando do bloco C da área da ECA para
o outro lado da Av. Prof. Lúcio Marins Rodrigues, em uma
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instalação provisória12, percebi a oportunidade e me atrevi a
explorar os espaços externos à sala do ateliê, confrontando-me
com procedimentos dos artistas pesquisados. Anteriormente,
no bloco C, cheguei a fazer trabalhos que exploravam os
corredores internos, como uma mandala de pó de café que
produzi como desdobramento da pesquisa com matéria e fogo,
mas nunca havia pensado em sair do prédio para trabalhar à
vista de todos.
A mudança para o “barracão do outro lado”, como
passamos a nos referir ao novo lugar do curso, me desafiou a sair
dos ambientes fechados. No começo das aulas de criação, Stela
Barbieri estimulava a turma com propostas que, gradualmente,
iam se tornando mais complexas e demandando que cada um
de nós se desfizesse de suas armaduras e se aprofundasse
cada vez mais em seus propósitos artísticos e formativos.
Novamente o fogo – a vontade de experimentar a criação
artística transformou-se em faísca, a ignição da chama que,
antes de amornar pelo enfrentamento da realidade, aquecera-me
nos anos da graduação. Então, no início, investigava puerilmente
a materialidade das coisas, rasgava papéis, trançava arames,
misturava com água, friccionava o pincel com a tinta até furar
o suporte... Eram experimentações simples e estimulantes que
enchiam minha imaginação de possibilidades, mas careciam
de algo essencial: a motivação para a criação, sem a qual o
meu processo criativo ficaria esvaziado e sem fôlego. Nesse
momento, o encontro com os artistas da Earth Art e o desejo de
ganhar novos espaços e matérias me forneceram o combustível
de que necessitava.
Se comecei experimentando materialidades triviais, logo
em seguida passei a arriscar outra forma de encarar meu processo
de criação: sentir o cheiro das coisas, misturar elementos, olhar
para o céu, olhar o chão, rastejar entre as folhas, estudar livros,
ver exposições, ouvir histórias, perceber sutilezas, emocionarme por “desver” as coisas que me rodeavam, questionar-me
se há pertinência a distinção do certo e do errado, repensar
atitudes, saborear um som entre as árvores, indagar o azedo
na língua, enfim, sonhar o impossível como um possível que

12

A questão da dificuldade
de espaço do curso é muito
significativa e será abordada
nos Capítulos 3 e 5.
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ainda não nasceu... Tudo, repentinamente, fez sentido quando
mergulhei a fundo no processo de criação.
Sair do espaço recluso foi uma das formas para
amplificar a percepção das coisas e, no limiar de cada uma delas,
a mim mesmo. Assim, passei a valorizar as áreas externas, o
mato, as britas, os galhos, as pedras, os restos de materiais,
os vidros e tudo o que podia encontrar no ambiente. Andava
entre os prédios da USP, pensando em tudo o que me instigava
e buscava enxergar o ambiente como parte de um todo para
dialogar com a reorganização dos materiais. Eu usava quase
todo o tempo da aula nesse processo de observação e reflexão,
e acabava por resolver os trabalhos quase no último momento
das apresentações e discussões. Após a aula, deliberadamente
abandonava os trabalhos para que fossem retomados pelo
ambiente – mesmo assim, visitava sempre os trabalhos nas
semanas seguintes para observá-los.
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Imagem 3 - Sem título (Círculos).
Registro de trabalhos pessoais para a disciplina “Oficina de Fazer Artístico”, 2001.

Fonte: acervo pessoal.
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Imagem 4 - Sem título (Círculos). Registro de trabalhos pessoais para
a disciplina “Oficina de Fazer Artístico”, 2001.

Fonte: acervo pessoal.
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Tenho o registro de dois trabalhos com experimentações
externas, realizados nesse período: as imagens 3 e 4 referem-se
a um conjunto que, por não ter título na época, chamo agora
provisoriamente de Círculos, enquanto os das imagens 5 e 6,
de Cadeiras. Ambas as obras foram feitas exclusivamente com
materiais que encontrei no ambiente externo às salas, seguindo
o desafio de Goldsworth e Long de percorrer atentamente os
ambientes, percebendo visualidades e materiais em potencial.
No caso dos Círculos, retirei parte da brita que estava
esparramada na frente dos barracões e formei dois círculos
iniciais – um de ausência e outro de presença. Dois objetos de
resto de construção abandonados complementaram o trabalho
ao serem dispostos em frágil equilíbrio sobre o círculo de brita,
um com o formato de disco e, outro, como um pilar, que ao serem
adicionados ao conjunto, conferiram um caráter de desenho ao
ambiente, uma demonstração geométrica de círculos, retas e
tangentes que saíam do plano e ganhavam o espaço. Lembrome, também, de desejar marcar a intenção programada, ou seja,
de indicar que havia algo proposital deixado lá para desfrute de
outras pessoas, mas que somente seria visto, se estivessem
atentas ao seu redor, como estive durante o processo de criação.
Mesmo tendo gostado de todas as etapas de pesquisa
e elaboração do trabalho visual, incomodava-me a carência
em conseguir estabelecer um discurso verdadeiro sobre meu
próprio trabalho. Parecia que tudo estava colado demais nos
artistas pesquisados e pouco revelava de minhas ideias. Mas,
esse processo, recordo-me, não foi imediato. Num momento
sentia-me satisfeito com o que tinha feito, mas foi somente
quando os colegas indagaram sobre as motivações da criação,
que percebi que ainda tinha um longo caminho a percorrer.

59
Imagem 5 - Sem título (Cadeiras). Registro de trabalhos pessoais
para a disciplina “Oficina de Fazer Artístico”, 2001.

Fonte: acervo pessoal.
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Imagem 6 - Sem título (Cadeiras). Registro de trabalhos
pessoais para a disciplina “Oficina de Fazer Artístico”, 2001.

Fonte: acervo pessoal.
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O trabalho Cadeiras surgiu de uma gênese dupla. A
primeira delas foi encontrar algumas cadeiras, curiosamente
abandonadas em vários pontos dos jardins entre os prédios
próximos ao barracão, visto que eu me encontrava, de fato,
comprometido em vasculhar e encontrar todos os elementos para
meus projetos de criação no próprio local, sem premeditação,
totalmente ao acaso. A segunda foi um olhar agudo, cheio de
ideias, que me atravessou naquele mesmo momento e que
me remeteu aos debates sobre arte que tivera naquela época,
referenciando as pinturas de Vincent Van Gogh e mediadas por
Ana Amália Barbosa, coordenadora da equipe do Arteducação
Produções. Ao analisar as pinturas de Van Gogh, concluímos
que elas superavam, em muito, as aparências imagéticas, tendo
sua leitura modificada pelo conhecimento contextual do artista e
das obras, como, por exemplo, “A cadeira de Van Gogh”, de 1888,
que pode ser compreendida como um testemunho da solidão
psicológica à qual o artista estava vivenciando na cidade de
Arles, França: pinta não somente a cadeira e o cachimbo, mas
também, o vazio e a anulação do corpo.

Imagem 7
Vincent Van Gogh, A cadeira
de Van Gogh, National Gallery,
Londres, Inglaterra 1888.

Fonte: <https://www.
nationalgallery.org.uk/paintings/
vincent-van-gogh-van-goghs-chair>.
Acesso em: 02 jan. 2017.
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Logo, a partir de duas cadeiras abandonadas, uma
história poderia ser contada. São duas cadeiras comuns, mas
de diferentes formas, sendo uma totalmente de madeira e outra
de ferro com acabamento em fórmica azul. Algumas folhas de
papel foram arranjadas em frente a cada uma. As cadeiras, por
sua função de acomodar o corpo humano e pela inspiração
emanada da obra de Van Gogh, quando vazias, revelam a
ausência do corpo que poderiam conter. Ao posicionar uma
cadeira diante da outra, a ideia de confronto passa a ganhar
consistência, ainda mais com as folhas de papel em frente a
cada uma delas, como argumentos que vão ao chão. Como
desdobramento desse embate “cadeirístico”, uma das cadeiras
cede e tomba. Mesmo pela negação do corpo, a relação indicial
da ausência/presença revela que o que se apresenta é o conflito
entre duas pessoas, que são iguais, embora diferentes. Quem
seria mais cadeira, ou superior à outra? Onde fica o debate
frente às opiniões divergentes? É um conflito de cadeiras ou
de corpos (ausentes)? O encerramento do conflito é cumprido:
uma permanece, outra perece.
Naquele momento as indagações permaneceram no ar.
Hoje, renovado pelo desafio da narrativa pessoal, não consigo
deixar de perceber que o trabalho com as cadeiras revelava-me
angústias que já estavam me perseguindo naquele momento. O
vazio do período subsequente à graduação, de alguma forma,
ainda me assombrava, pois todas as experiências renovadoras
das quais desfrutava naquele ano de 2001 estavam chegando
a um possível fim: o encerramento do Curso de Especialização,
o término de contrato do Arteducação Produções com o CCBBSP e a incerteza de permanecer como assistente de ateliê da
Faculdade Paulista de Artes. Felizmente, pude colher muitos
frutos de todas essas experiências, caminhos-desvios que se
desdobraram ao longo da minha vida.
Ao desenvolver esses trabalhos poéticos, passei por um
processo de transformação radical na relação com a arte e na
relação comigo mesmo. Sentia que, finalmente, podia me arriscar
com propriedade a atravessar a fronteira do “ser artista” e rever
tudo que entendia de arte até então. Parecia que tudo aquilo que
havia produzido antes, até os trabalhos da graduação, tinham
empalidecido diante das novas experiências. Materialmente,
o tipo de trabalho que desenvolvi no Curso de Especialização
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era paupérrimo e nem tinha permanência física, mas suas
ressonâncias acabaram impregnando meu corpo, minha
mente e meu fazer. O processo de criação é (auto)revelador e
estimula a pessoa a reavaliar a forma como percebe e concebe
o mundo, por isso entendo que o exercício da criatividade seja
uma abertura para a construção de uma sociedade humanizada,
tornando-se, portanto, um elemento a ser considerado por todos
os professores de arte que desejam revigorar seus alunos como
pessoas críticas e abertas ao diálogo, em meio à intolerância e
à brutalidade física, moral e ética que, infelizmente, percebemos
ao nosso redor. Retomaremos essas reflexões ao longo da tese.
Impelido pelo processo de autodescoberta, após o
término do curso, fiz várias aulas de ateliê, incluindo algumas
experimentações no Instituto Tomie Ohtake com o artista visual
Arthur Lescher, em 2003 e 2004. Apesar do imenso interesse
no envolvimento artístico e na produção autoral, percebi que
estava tomando um rumo que me demandaria muito tempo e
investimento, escapando um pouco do caminho que escolhera
seguir. Por isso, optei por outras formas de criação, na docência,
por meio de elaboração de propostas de aulas e oficinas ou
desenvolvendo projetos artísticos junto de meus alunos. Mesmo
assim, ainda ressoa um secreto anseio de retomar a vereda
de poética artística pessoal em diálogo com o mundo. Quem
sabe não consiga reaver meu adormecido caderno de insights
artísticos que mantenho guardado em minha cabeceira desde o
fim do curso?

1.5 Memória e esquecimento: caminhos percorridos,
novos rumos
Retomo as memórias do distante ano de 2001: do nada,
tudo. Foi de tal monta o transbordamento de experiências que
nem parei para cogitar se poderia alcançar, entender ou dominar
o processo e seus resultados. São tantos os fragmentos que,
certamente, muitas lembranças escaparam por entre os suportes
da minha consciência. Anima-me pensar que consegui relatar
o que mais gostaria de compartilhar sobre a transformação
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ocorrida em virtude da minha participação no Curso de
Especialização: uma redescoberta de mim mesmo, gerando
questionamentos e consolidando a escolha pelo caminho
da arte/educação. Como adivinharia que o frio que amornou
minhas convicções de docência em arte, no ano anterior, iria
cessar e permitir que sentisse de novo o fogo dentro do peito
depois das experiências vividas naquele ano tão marcante?
Hoje, vejo que essas vivências somadas com todas as
outras experiências significativas que tive na mesma época, no
Arteducação Produções e na função de assistente de ateliê da
faculdade, reacenderam minha decisão pela docência, além de
semear o desejo de me tornar também um pesquisador. O Curso
de Especialização em Arte/Educação da ECA ofereceu-me a
oportunidade de vivenciar uma diferenciada maneira de formação
na área. Infelizmente, tenho reduzido material da época do curso,
pois, em meio a mudanças de casa e de cidade, vários registros
pessoais se extraviaram. Recorrer à memória foi a alternativa
encontrada para dar sentido à busca para esta pesquisa, mesmo
que entrecortada por aquilo que foi guardado e o que foi
esquecido. Sobre o esquecimento, Bertold Brecht ensina:
Bom é o esquecimento!
Senão como se afastaria o filho
da mãe que o amamentou?
Que lhe deu a força dos membros
e o impede de experimentá-la.
Ou como deixaria o aluno
o professor que lhe deu o saber?
Quando o saber está dado
o aluno tem de se pôr a caminho.
[...]
A fraqueza da memória
dá força ao homem.
(BRECHT, 1986, p. 154).

Para mim, o poema “Elogio do Esquecimento” abre para
uma nova compreensão da aprendizagem: se corremos o risco de
esquecer é porque precisamos pesquisar, estudar, pensar. É como
o desejo deliberado de se perder para descobrir-se, anunciado por
Benjamin. Ou ainda, do fundo dos mais simbólicos labirintos de
Borges, o eco da história do personagem de Ireneo Funes13, aquele

13

BORGES, Jorge Luís. Funes, o
memorioso. In: _____. Antologia
pessoal. São Paulo: Companhia
das Letras, 2008, p. 47-56.
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a quem as circunstâncias da vida deram o inusitado dote de não
esquecer jamais tudo que estava ao alcance de suas percepções.
Conclui o autor: “Suspeito, contudo, que não fosse muito capaz
de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair.
No mundo entulhado de Funes não havia senão detalhes, quase
imediatos” (BORGES, 2008, p. 56).
Entretanto, para minimizar meu acanhamento por não
conseguir me lembrar de tudo o que me aconteceu durante
o Curso de Especialização, carrego carinhosamente minhas
lembranças – as que descrevi e as outras que não couberam
nesta narrativa. É evidente que ter feito o curso foi determinante
para que eu pudesse vislumbrar novos caminhos entre trilhas
e desvios escondidos na profusão caótica da realidade.
Compreendi que as teorias que havia estudado durante tanto
tempo adquiriam novos sentidos ao repensá-las de acordo
com as vivências do dia a dia; que o conhecimento da arte vai
além dos acontecimentos de uma única linguagem artística
e estão integradas à própria dinâmica das relações sociais;
que o maravilhamento pela arte e todas as suas formas de
abordagem pode (e deve) ser estimulado e desenvolvido para
a superação de limites que nos são impostos continuamente;
que as mudanças do ensino da arte no país são ecos de
transformações na área, em que nós, arte/educadores, temos
de nos envolver e participar ativamente para promover uma
educação mais humanizada e responsável, na qual a arte
também seja protagonista, perfilada ombro a ombro com
outras áreas do conhecimento; e, sobretudo, que não devemos,
jamais, deixar de sonhar com a transformação das pessoas
através da poesia, porque perceber o mundo com outros sons,
movimentos, cores e pensamentos é tão importante como o
próprio viver (ou seria isso o próprio viver?). Essas reflexões
sedimentadas nas lembranças acompanham-me em minhas
caminhadas, desde então.
Historicamente, o Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP promoveu a formação em nível de
pós-graduação de educadores, alguns dos quais assumiram,
também, a missão de formar outros educadores em instituições
culturais e em universidades de todo o país. Assim, outras
experiências significativas certamente foram vivenciadas
e perpetuadas em prol de uma formação mais articulada,
dialogal, humanizadora e crítica para a arte/educação,
tornando-se fundamentais para novas propostas de formação
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de pessoas, seja na educação básica, no ensino superior ou na
pós-graduação.
Ao final desta narrativa-caminhada de minha formação
pelo jardim dos caminhos que se bifurcam, percorrendo
memórias e esquecimentos, reafirmo minhas reflexões
sobre a importância da compreensão das nossas escolhas
e dos momentos em que nos vemos perdidos: esta pode ser
a oportunidade que a vida misteriosamente nos oferece de,
finalmente, nos descobrirmos e abrir novas veredas para o
verdadeiro exercício da arte/educação no Brasil, como será
visto a partir do próximo capítulo.

Olhar para o passado e
(re) conhecer o presente:
a arte/educação no
Brasil de 1920 a 2001

A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a
alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e
ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva
sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.
Jacques Le Goff

O Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA
iniciou-se no ano de 1984 e perdurou com diferentes propostas
e configurações, até seu encerramento, em 2001. Durante os
anos de funcionamento na Universidade de São Paulo, um dos
principais centros mobilizadores de ensino e pesquisa do país,
o curso operou como gerador de significativas transformações,
não apenas no ensino da arte, mas, por decorrência, nas pessoas
nele envolvidas, quais sejam coordenadoras, professores e
alunos. O surgimento de um curso de especialização, em nível
de pós-graduação lato sensu, focado no ensino e aprendizagem
da arte, na década de 1980, foi consequência de um amplo e
organizado projeto para o reconhecimento da área de arte/
educação como campo de pesquisa e desenvolvimento. Mas,
qual o panorama histórico da formação do professor de arte que
demandou na década de 1980 a necessidade de inauguração
de um curso na universidade com tais características? Que
mudanças ocorreram nos paradigmas do ensino da arte antes e
durante a vigência do curso? Como podemos entender o papel
deste curso de especialização na história da arte/educação
no Brasil? Para a compreensão acerca de todo o ciclo do
Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP, fazse necessária uma reflexão contextual sobre os caminhos
e desvios trilhados pelo ensino da arte, especialmente com
relação à formação dos professores de arte.
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2.1 O conhecimento do passado como instrumento de
transformação
Ao levantar as fontes necessárias para fundamentar uma
análise histórica sobre o desenvolvimento da arte/educação no
país, foi possível perceber o aumento de estudos e publicações
sobre o tema, o que proporciona condições de reflexão sobre
a grande e complexa rede de relações da arte na educação
de outrora, assim como dos dias atuais. A necessidade
de aquisição de consciência histórica tem sido defendida
principalmente pelos estudos de Ana Mae Barbosa, contribuindo
para a formação de gerações de educadores pesquisadores
das mais diversas áreas do ensino e da aprendizagem da arte.
Nas obras de Barbosa percebemos a importância estratégica
dada pela autora aos estudos sobre a história da arte/educação,
essenciais para a formação crítica de professores de arte no
país. Tais ideias já se atrelavam a suas pesquisas realizadas
no Brasil e no exterior nas décadas de 1960/70 e ganharam
fôlego ao fundamentarem grandes eventos promovidos por
Barbosa e outros arte/educadores, voltados especialmente para
os professores de arte nos anos de 1980, como a Semana de
Arte e Ensino na USP ou os Simpósios de História do Ensino
da Arte. Em suas publicações e em seus discursos, pudemos
divisar três argumentos capitais utilizados por Barbosa ao
defender calorosamente o desenvolvimento da consciência
histórica: investigar o passado para compreender o presente
da arte/educação no país; legitimar a área da arte na educação
como campo de pesquisa; e catalisar a conscientização sobre
a dependência sistêmica que paira sobre os modelos de
ensino e aprendizagem da arte. Os três tópicos convergem,
ainda, para a necessidade de preservação do ensino da arte
nos currículos escolares que, de tempos em tempos, tem sua
presença ameaçada por modelos curriculares controversos
que ignoram a contribuição da arte na formação integral da
pessoa e da sociedade14.
O primeiro argumento diz respeito aos estudos de
história de qualquer natureza, os quais “podem aprimorar
o conhecimento do presente levando à clarificação e à
interpretação do mundo de símbolos cuja significação torna

14

Após o processo de
impeachment da Presidenta
Dilma Rousseff, surgiram
imediatamente os primeiros
sintomas das intenções do atual
governo federal em relação ao
sistema educacional do país.
Por meio da Medida Provisória
nº 746/2016, foi empreendido
significativo esforço para
implementar alterações radicais
na grade do Ensino Médio. Na
primeira versão da MP, foi extinta
a obrigatoriedade do ensino da
Arte, juntamente com Educação
Física, Sociologia e Filosofia,
porém, devido ao impacto
negativo na opinião pública e
das manifestações da classe
docente, os relatores recuaram
e mantiveram a obrigatoriedade
da Arte no Ensino Médio. No
entanto, o trâmite continua nas
casas legislativas em 2017,
o que torna a participação
ativa dos arte/educadores
imprescindível para combater o
empobrecimento formativo que
perigosamente ronda o processo.
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concreta a análise do problema atual” (BARBOSA, 1983, p. 2).
Sem o conhecimento histórico, as reflexões do presente correm
o risco de serem apresentadas como valores definitivos, em
direção oposta à dialética que os estudos sobre o passado
necessitam. Analisando a interconexão dos fluxos do passadopresente, evitamos a fragmentação das compreensões e, por
consequência, a reinvenção da roda a cada geração (BOSI apud
BARBOSA e CUNHA, 2010, p. 22). Paul Ricoeur, ao propor um
modelo teórico em que a narrativa tem papel fundamental para
a compreensão existencial do homem, incluindo a construção
de sua própria história, entende que a relação entre o passado
e o presente não é tão linear, pois a construção da história é
um processo de configuração de uma complexa trama que
demanda uma interconexão entre o sujeito e o mundo, a fim de
subsidiá-lo nessa operação de configuração e, por conseguinte,
ser acessado pelo outro, que irá reconfigurá-lo, de acordo com
suas próprias interconexões pessoais. Essas questões, a partir
do pensamento de Ricoeur, serão abordadas com mais detalhes
no Capítulo 4, entretanto, por ora, seguimos seu pensamento
de que nada garante que consigamos apreender o passado
como ele o foi (sob que ponto de vista?), mas podemos analisálo repensando que “o passado separado da dialética entre
futuro, passado e presente é uma abstração”, e é por isso que a
reflexão sobre reconhecimentos, distanciamentos e analogias
do passado é “apenas uma tentativa de pensar melhor o que
continua enigmático na preteridade do passado como tal”, “o
caráter misterioso da dívida que faz do mestre em intrigas, um
servidor da memória dos homens do passado” (RICOEUR, 2010,
v.3, p. 265-266, grifos do autor) – a relação passado-presente
ainda enriquece nossa concepção do presente.
Sobre o segundo argumento, pode-se identificar um
caráter afirmativo e político de Barbosa ao apontar que os
estudos históricos são indispensáveis para a consolidação
da arte na educação como uma área de conhecimento que
durante muito tempo teve limitado espaço nas pesquisas
sobre a educação no Brasil. Nesse caso, a autora revela que,
ao vivenciar ambientes de pesquisa no exterior, percebeu a
valorização dos estudos históricos para fortalecer o ímpeto
pela legitimação da arte na educação, justificando sua
necessidade e sistematização.
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Só depois de viver um ano na Inglaterra, onde
a História é a superestrutura dos estudos
humanísticos e, portanto, disciplina mais
importante das humanidades, entendi que meus
estudos de história visam principalmente uma
busca de status cultural para a Arte-Educação.
É uma espécie de modo de me confirmar, me
justificar culturalmente. Uma espécie de álibi ou
legítima defesa da Arte-Educação. Começou há
dez anos atrás com a necessidade de provar que
Arte é importante na Educação. Se eu conseguisse
provar historicamente esta importância estaria
justificada, legitimada atual e contextualmente.
[...]
Talvez eu tenha me socorrido na História como
argumento para mostrar que Arte-Educação não é
estudo de segunda categoria. (BARBOSA, 1983, p. 2).

O terceiro argumento, já tangenciando questões
sociológicas, reflete sobre a necessidade de despertarmos
da condição de dependência ou ignorância com relação aos
princípios motivadores de nossas práticas como educadores.
Essas práticas, já enraizadas historicamente na formação dos
professores, paradoxalmente nem sempre são assim estudadas,
levando a incertezas ou ideias condicionadas, formatadas como
uma espécie de “amnésia crítica” (BARBOSA, 2002a, p. 37).
A realidade é que a educação brasileira tornou-se
uma colagem de experiências vindas de fora. Ainda
assim, toda escola particular no Brasil e a maioria
dos professores de arte, mesmo no sistema público,
procuram mostrar ansiosamente que estão usando
métodos criados por eles próprios, ou pelo menos
modificados por eles. As modificações nunca
são estruturais, mas sempre insignificativamente
periféricas e algumas vezes meras reduções de
modelos estrangeiros. No último semestre tive uma
aluna que ensinou arte durante oito anos numa
escola experimental de São Paulo, e nunca se dera
conta que nela se seguia o modelo da escola de
Sèvres, na França. Pensava que a experiência era
de origem exclusivamente brasileira.
O primeiro passo em direção à independência é
a conscientização da dependência. [...] Um dos
instrumentos de conscientização dos educadores
poderá se constituir uma análise do sistema
educacional, que numa sociedade dependente,
de acordo com Berger, “necessariamente tem
que ser histórica”, porque apenas a análise
histórica atravessa o processo de transformação,
modernização e inovação do sistema educacional,
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detectando
os
agentes
controladores
e
desvendando os caminhos da “invasão cultural”.
(BARBOSA, 2002a, p. 39).

Os estudos históricos, portanto, possibilitam a
reflexão sobre os múltiplos contextos da arte na educação
da contemporaneidade, potencializando os educadores
conscientes de suas origens epistemológicas e ontológicas.
Dessa forma, deseja-se o educador desperto, livre de amnésias,
que se aposse e adquira controle sobre as influências de sua
formação para que trabalhe de forma autoral, minimizando
ou anulando os efeitos da “invasão cultural” que surgem nas
dinâmicas das relações políticas, culturais e econômicas
mundiais. Sobre esse despertar, Barbosa recorre a Paulo Freire
que afirma que “‘aqueles que verdadeiramente se comprometem
com a libertação’ deviam adotar um conceito dos homens
‘como corpos conscientes’ e da ‘consciência como consciência
intencionada do mundo’” (FREIRE apud BARBOSA, 2002a, p. 39).
Ciente das contribuições que os pesquisadores têm
elaborado nos últimos tempos, Barbosa convoca todos à
sobriedade do campo da pesquisa, afirmando que “textos sobre
história são sempre temporariamente terminados” (Barbosa,
2008, p. XII), ou seja, a reflexão histórica necessariamente deve
ser contínua e nunca dada como definitiva. Esse caminho de
pesquisa tem proporcionado estudos que estão transformando
o olhar sobre o ensino da arte na atualidade, oferecendo
novas luzes com relação aos dilemas que cotidianamente
os professores se veem expostos, seja na escola, no museu,
em oficinas e ateliês ou qualquer outra atividade em que um
arte/educador esteja engajado. As pesquisas sobre a história
do ensino da arte, em geral, partem de marcos significativos,
registrados ou não, cabendo ao pesquisador a adequação ao
recorte do estudo, trazendo à tona elementos que possam
estar adormecidos, esquecidos ou encobertos por camadas de
leituras de pesquisas anteriores. Em termos temporais, estudos
de Barbosa (2002a, 2006 e 2008), Costa (2007) e Nascimento
(2005) iniciam suas análises sobre a arte e seu ensino no Brasil
desde o período colonial com a educação jesuítica do século XVI.
Outras abordagens incidem na análise sobre o tema a partir das
transformações sócio-históricas do século XIX, especialmente
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com a criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios do Rio
de Janeiro15, considerando-a como marco do ensino acadêmico
institucionalizado da arte (FERRAZ e FUSARI, 1999; FUSARI e
FERRAZ, 2001; BARBOSA e COUTINHO, 2011). E existem ainda
pesquisas que colocam as análises históricas do ensino da arte
em um patamar mais próximo da contemporaneidade, situandoas no século XX, principalmente contextualizando a passagem do
tecnicismo pregado na educação formal para um novo paradigma
multicultural pós-moderno (BARBOSA, 1986, 1998, 1999, 2005a
e 2015; PIMENTEL, 1999; IAVELBERG, 2003; ROSA, 2005; PILLAR,
2006; BREDARIOLLI, 2009; e COSTA, 2011). Muitos outros autores
poderiam figurar nessa lista, pois como constatou Costa (2007, p.
14), o interesse de várias pesquisas em temas como a formação
do professor de arte, o currículo de ensino fundamental e médio,
as propostas metodológicas multiculturalistas, o debate sobre a
Cultura Visual e a mediação propositiva em centros culturais e
museus tem elevado a quantidade de revisões acadêmicas sobre
arte/educação que considerem perspectivas históricas a partir
do século XX em diante.
Assim sendo, não pretendemos apontar neste capítulo
um viés histórico imutável, e, sim, apresentar um panorama
reflexivo da situação da arte na educação em São Paulo, no
período em que o Curso de Especialização em Arte/Educação da
ECA/USP esteve em funcionamento, ou seja, da década de 1980
até o início do século XXI. Para situar os contextos específicos
da origem e funcionamento do curso, que serão aprofundados
no Capítulo 3, faz-se necessário um olhar retrospectivo e
analítico sobre as transformações contextuais relativas ao
ensino da arte, visando também a formação de professores,
antes, durante e depois do advento do Curso de Especialização
– ainda que em caráter incipiente, em vista da profundidade dos
estudos que estão sendo arduamente implementados pelos
pesquisadores contemporâneos e cuja abordagem em todas
as suas dimensões não seria possível neste capítulo. Assim,
para escapar do inevitável distanciamento que ocorre em
virtude do transcurso do tempo, a proposta é iniciar a análise
pelo ensino de arte que privilegiava a expressão nas décadas de
1920/30, em contraposição ao ensino de desenho geométrico
com características cientificistas positivistas que havia se
disseminado com a instituição da república no país.

15

A Escola de Belas Artes foi
assim denominada em 1965,
integrada à Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Historicamente,
foi inaugurada em 1816 como
Escola Real de Ciências, Artes
e Ofícios, depois teve o nome
alterado para Academia Real de
Desenho, Pintura, Escultura e
Arquitetura Civil (1820), seguido
de Academia Real de Artes
(1820), Academia Imperial de
Belas Artes (1826) e Escola
Nacional de Belas Artes (1890)
(BARBOSA, 2006, p. 17).
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2.2 A educação para o desenvolvimento do indivíduo do
século XX: a Escola Nova e as aspirações para um novo
ensino da arte

16

Segundo pesquisa publicada
em 2015, Ana Mae Barbosa
encontrou nos arquivos do
Teachers College uma lista de
vinte brasileiros que concluíram
mestrado naquela instituição,
desde 1916: “O primeiro mestre
formado pelo TC, em 1916, foi
John Lee Bruce, de acordo com
a lista anteriormente referida.
Pelo nome, parece que era
descendente de americanos
que se mudaram para o Brasil,
muitos para São Paulo, outros
para Amazônia, depois da Guerra
de Secessão Norte-americana.”
(BARBOSA, 2015, p. 367).
17

O arte/educador norteamericano Elliot Eisner
também postula tal crítica de
interpretação dos educadores
progressistas norte-americanos
em relação aos escritos de
Dewey: “como afirmou Dewey,
e é uma lição que vale a pena
reaprendermos, a solução para
a excessiva rigidez não é o
laissez-faire, e também não é
solução adotar o meio-termo. O
que se deve fazer é elaborar um
programa da prática educacional
baseada em uma concepção
adequada da experiência. Para a
experiência ter valor e significado
educacional, o indivíduo deve
experimentar desenvolvendo
a habilidade de lidar
inteligentemente com problemas
que ele inevitavelmente
encontrará no mundo”
(EISNER, 2001, p. 84).

Durante as décadas de 1920/30, o ensino, de modo
geral, e o ensino da arte, de forma particular, vinham passando
por profundas transformações impulsionadas pelas mudanças
sociais, econômicas e políticas que ocorriam no país. As ideias
de John Dewey, filósofo e educador norte-americano, aportaram
ao Brasil por meio dos educadores que estudaram no Teachers
College, da Universidade de Columbia (Nova Iorque, EUA),
desde a década de 191016, e ao regressarem ao país passaram
a influenciar radicalmente o pensamento sobre a experiência
do indivíduo como base da construção do conhecimento,
especialmente no campo da arte e de seu ensino, além da
educação democrática (BARBOSA, 2002a). O educador baiano
Anísio Teixeira, figura proeminente na sociedade intelectual
brasileira, foi aluno de Dewey, em 1928, na Universidade de
Columbia e um dos principais articuladores do Movimento
Escola Nova (1927-1935) que focava um modelo educacional
baseado no desenvolvimento cognitivo e crítico na crença
liberal da formação do indivíduo como alternativa à metodologia
fragmentada e mnemônica da escola tradicional. Contudo, o
conceito deweyano de arte como experiência consumatória
fora interpretado de forma bastante limitada pelos educadores
da época (mesmo nos Estados Unidos, berço das ideias de
Dewey17), apenas como atividade vinculada à sistematização do
conhecimento ao final do processo de aprendizagem.
De Dewey, a Escola Nova tomou principalmente
a ideia de arte como experiência consumatória.
Identificou este conceito com a ideia de experiência
final, erro cometido não somente no Brasil, mas
também nos Estados Unidos, nas Progressive
Schools. A experiência consumatória para Dewey é
pervasiva, ilumina toda a experiência, não é apenas
seu estágio final. (BARBOSA, 2008, p. 1).

Segundo Barbosa, o entendimento fragmentado das
ideias de Dewey deveu-se especialmente à ampla divulgação
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de seus primeiros escritos, como Educação e sociedade
(School and society, de 1900), que continham recomendações
“mais naturalistas, tornando o desenho de observação o único
estímulo para a expressão da criança” (2015, p. 379). Dewey
e outros professores da Universidade de Columbia, entre as
décadas de 1900 a 1930, como Arthur Dow e William Kilpatrick,
desenvolveram, ao longo dos anos, novas propostas em que já
buscavam outras formas de estímulo externo à criança, como a
apreciação da arte.
Em função da divulgação das obras iniciais de Dewey,
o espontaneísmo e a ênfase da arte aplicada como atividade
de finalização de processos educativos permaneceram nas
reformas educacionais regionais dos anos 1920/30 e até hoje
pode ser notada, adotando novas formas ou denominações,
mas, em sua essência, ainda simplificando a concretização da
experiência educativa com um trabalho de cunho artístico como
encerramento da proposta.
A prática de colocar arte (desenho, colagem,
modelagem etc.) no final de uma experiência,
ligando-se a ela por meio de conteúdo, vem sendo
utilizada ainda hoje na Escola Fundamental no
Brasil, e está baseada na ideia de que arte pode
ajudar a compreensão de conceitos, porque há
elementos afetivos na cognição que são por ela
mobilizados. (BARBOSA, 2008, p. 2).

Para os escolanovistas, a arte deveria ser o elemento
comum entre os conteúdos curriculares, contudo, isento de um
caráter integrador epistemológico. A filosofia da Escola Nova, em
sua crítica à escola tradicional e seu ímpeto pela modernização
da educação, defendia uma escola laica, sob os auspícios do
governo e aberta a todos, “tendo como base a crença de que
o indivíduo seria capaz de mudar a realidade” (ROSA, 2005, p.
31), alinhada, portanto, aos ideais liberais que circulavam entre
a elite intelectual da época. Além disso, o desafio aos modelos
institucionalizados e o entusiasmo pelo novo, estimulados pelo
fenômeno do modernismo e da arte moderna, permeavam o
ensino da arte e questionavam os valores da arte acadêmica,
cujo método se baseava no rigor do desenho de observação e
o geométrico, introduzido nas escolas desde o final do século
XIX, focalizando a instrução para uma sonhada sociedade
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industrializada. Os modernistas Anita Malfatti e Mário de
Andrade, na década de 1930, realizaram pesquisas e trabalhos
acerca do desenho infantil, baseados principalmente na livreexpressão18 e no espontaneísmo, sendo que Andrade realizou
estudos comparados dos desenhos de crianças e adolescentes
que colecionava quando diretor do Departamento de Cultura
de São Paulo (1936-1938), incluindo-os no curso de Filosofia
e História da Arte da Universidade do Distrito Federal (RJ)
(COUTINHO, 2008, p. 185). Segundo Barbosa e Coutinho
(2011), em 1929, a dissertação do educador Nereu Sampaio,
Desenho espontâneo das crianças: considerações sobre sua
metodologia, enuncia o método “espontâneo-reflexivo” para
o ensino da arte, baseado nas interpretações das ideias dos
primeiros livros de Dewey.

18

“A ideia de livre-expressão,
originada no expressionismo,
levou à ideia de que a Arte na
educação tem como finalidade
principal permitir que a criança
expresse seus sentimentos
e a ideia de que a Arte não é
ensinada, mas expressada. Esses
novos conceitos, mais do que
aos educadores, entusiasmaram
artistas e psicólogos, que foram
os grandes divulgadores dessas
correntes” (BARBOSA apud
RODRIGUES, 1980, p. 109).

Neste livro [School and society, 1900], Dewey
recomenda a estimulação dos impulsos naturais
da criança para o desenho através dos processos
mentais de reconhecimento e reflexão. Nereu
Sampaio declarava que seu método consistia
em deixar a criança se expressar livremente,
desenhando de memória e depois fazê-la analisar
visualmente o objeto desenhado para, em seguida,
executar um segundo desenho integrando, neste
último, elementos observados do objeto real. O
autor tenta resumir em sua tese as idéias de Dewey
que embasavam seu método.
[...]
A Reforma Educacional de Fernando de
Azevedo, no Distrito Federal (1929), recebeu
direta influência do trabalho e ideias de Nereu
Sampaio e cristalizou, através da recomendação
metodológica explícita, o desenho espontâneo,
seguido de apreciação naturalista, que vem sendo
praticado em nossas escolas até hoje. (BARBOSA
e COUTINHO, 2011, p. 16-17).

O método espontâneo-reflexivo associou-se à livreexpressão que, por sua vez, enraizou-se no ensino da arte,
integrando-se ao ideário da Escola Nova. Convém acrescentar
que a disposição para a livre-expressão não foi exclusiva do
contexto brasileiro, pois na Europa, no início do século XX, a
prática inspirada nas experiências do educador austríaco Franz
Cizek, passou a ser adotada por parte dos educadores europeus,
concomitantemente a outros métodos dominantes, como os
de Friedrich Froebel, que propunha “os princípios do desenho
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orientados em direção à gramática da forma, representadas no
desenho geométrico” (BARBOSA, 2002a, p. 128). Com o fim da
Segunda Guerra Mundial (1945), o método da livre-expressão
passa a dominar as propostas de ensino da arte, tanto na
Europa quanto nos Estados Unidos, principalmente nas escolas
progressistas, chegando a ser considerado como sinônimo de
atividades artísticas (EFLAND apud COSTA, 2007, p. 111).
Ressaltamos, ainda, o papel de Nereu Sampaio para
a promoção da formação de professores de arte no Brasil. A
despeito de suas interpretações sobre a natureza do ensino
do desenho espontâneo, a pesquisa de José Roberto Pereira
Peres (2015) oferece novas luzes sobre a atuação de Sampaio
na educação. A proposição de Anísio Teixeira de transformar a
Escola Normal do Distrito Federal (RJ) em Instituto de Educação
do Distrito Federal, em 1932, incluiu a criação de cursos de
aperfeiçoamento para diretores de escola e de especialização
em desenho para professores primários que desejassem lecionar
nos segmentos posteriores (PERES, 2015, p. 53), O idealizador
do Curso de Especialização de Desenhos e Artes Industriais
do Instituto de Educação fora Sampaio, que estava designado
como coordenador da Superintendência do Ensino do Desenho
e Artes Aplicadas da Secretaria de Educação do Distrito Federal
(RJ) e entendia que a formação de professores primários para
uma nova concepção do ensino de desenho deveria superar sua
própria habilidade pessoal e incluir outros conhecimentos sobre
educação, pois “se acaso desconhecer a psicologia infantil e sua
evolução e, especialmente, as manifestações do grafismo e sua
evolução, e a verdadeira função do ensino das artes na escola
primária, se transformará no mais incapaz dos professores”
(SAMPAIO apud PERES, 2015, p.116). O curso concebido por
Sampaio foi um dos primeiros cursos de especialização para
o ensino da arte, voltado especificamente para professores
já formados pela Escola Normal, que durou até 1939 com a
extinção da Universidade do Distrito Federal, segundo a pesquisa
de Peres (2015, p. 125).
Outra proposta metodológica nascida da forma limitada
e superficial com que as pesquisas acerca do desenvolvimento
do desenho infantil eram encaradas foi o “desenho pedagógico”,
disseminado pela reforma educacional de 1931, promovida por
Francisco Campos, em Minas Gerais. Em 1927, Campos enviou
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cinco professoras19 à Universidade de Columbia para estudar as
propostas educacionais defendidas por esta instituição, incluindo
pesquisas sobre o trabalho de Dewey, com intuito de prepará-las
para atuarem como multiplicadoras durante as atividades da
reforma educacional. Consequentemente, a reforma de Francisco
Campos trouxe o “processo de integração pela experiência”
(BARBOSA e COUTINHO, 2011, p. 17), de Dewey, para o ensino
da arte, a partir das pesquisas de educadores estrangeiros
contratados para a consolidação das novas propostas. Nesse
caso específico, as pesquisas de Louise Artus-Perrelet, educadora
suíça colaboradora de Édouard Claparède e Pierre Bovet20, na
Europa, aportam ao Brasil carregando influências de Dewey e
adotando uma postura crítica com relação à livre-expressão
baseada em Cizek.

19

Ignacia Guimarães
(coordenadora), Alda Lodi
(Matemática), Amélia Monteiro
(Ciências), Benedita Valladares
Ribeiro (Estudos Sociais) e
Lúcia de Castro (Linguagem).
(BARBOSA, 2002a, p. 71 e
2015, p. 371).
20

Psicólogos idealizadores
do Instituto Jean-Jacques
Rousseau, em Genebra (Suíça).
Hoje, o instituto é chamado
de Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação, integrado
à Universidade de Genebra,
sendo também conhecido por
ter sido o centro de pesquisas
do epistemólogo Jean Piaget
(BARBOSA, 2002a, p. 97).

A orientação de Cizek foi criticada por Perrelet
em uma entrevista para O Jornal, em 1930. Ela
disse que a espontaneidade por si própria serve
apenas para dissipar a fantasia da criança, sem
que se tire todas as vantagens possíveis da
imaginação para o desenvolvimento da própria
criança, o que coincide com a crítica de Dewey
sobre o assim chamado “expressionismo livre”
como um processo que gradualmente torna a
criança desatenta e desinteressada, porque não
proporciona um desenvolvimento cumulativo e
progressivo das capacidades e dos resultados
reais. Perrelet pretende que a criança oscile entre
a espontaneidade da brincadeira e a ordenação
das ideias e ela, como professora, quer ser uma
estimuladora e coordenadora de tal movimento.
(BARBOSA, 2002a, p. 129).

Sua proposta de ensino de arte baseia-se na experiência
e observação das crianças que, estimuladas pelo professor,
descreviam e tomavam consciência dos movimentos e ritmos
em seu cotidiano. Para o desenho, as reflexões dos próprios
movimentos, gestos e ritmos das crianças eram representados
por linhas expressivas, sem muito detalhamento. Contudo, a
partir da reforma de Francisco Campos, permaneceu a visão rasa
do processo pela simplificação da forma ensimesmada, sem o
objetivo de aprofundar sua percepção – ganhando a denominação
de “desenho pedagógico” (BARBOSA, 2002a, p. 130).
No campo político, a instabilidade do exaurido sistema
oligárquico no Brasil culmina no golpe de Estado de 1937,

80

2 OLHAR PARA O PASSADO E (RE)CONHECER O PRESENTE

instituindo a ditadura do Estado Novo, por Getúlio Vargas, que
perduraria até 1945. Como a visão liberal da educação passou
a ser considerada temerária pelo novo governo, os principais
incentivadores das propostas da Escola Nova são afastados ou
perseguidos, incluindo Anísio Teixeira e Fernando Azevedo. Sem
as orientações da cúpula escolanovista, a educação brasileira
presenciou o esfriamento dos esforços para a instituição de
um sistema educacional liberal com foco no desenvolvimento
centrado no indivíduo e, no caso do ensino de arte, com
consequente adoção maciça da livre-expressão acrítica, da
cópia de desenhos padronizados ou do tradicional desenho
geométrico (BARBOSA, 2008, p. 4), distante de intenções
construtivas ou perceptivas, mas caracterizando a arte na
educação como “função de liberação emocional” (BARBOSA
apud RODRIGUES, 1980, p. 109).

2.3 O Movimento Escolinhas de Arte e o Curso Intensivo
de Arte na Educação: mudanças de paradigma na
formação do arte/educador
Terminada a ditadura, em 1945, e retomadas as
aspirações democráticas com a eleição de Eurico Gaspar Dutra
(1946-1951), experimenta-se no país um clima de renovação do
ambiente social, especialmente com a promulgação de nova
Constituição, em 1946, ampliando garantias e direitos civis
da Constituição de 1934, extintos em 1937. Como exemplo, o
voto feminino, que já era garantido em 1934, teve seu alcance
ampliado, sendo equiparado ao voto masculino, ou seja, o voto
obrigatório passa a ser conferido a todos os brasileiros maiores
de 18 anos e alfabetizados. A Constituição anterior, de 1934,
estabelecia que apenas mulheres que exercessem função
pública remunerada tinham obrigação de votar (FAUSTO, 2013, p.
342). Quanto à educação, novamente em foco depois de anos de
restrições, houve a recondução dos líderes do Movimento Escola
Nova a postos estratégicos no corpo administrativo nacional,
insuflando ares de mudança. Contudo, especificamente para a
arte na educação, novas proposições levariam mais tempo para
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ser assimiladas, especialmente pela solidificação das práticas
superficiais intensificadas nos anos do Estado Novo, abrindo
espaços para iniciativas mais experimentais na educação não
formal de educadores que fundavam oficinas e ateliês para
crianças, a partir de 1947, como Guido Viaro, em Curitiba, Lula
Cardoso Ayres, em Recife e Suzana Rodrigues, em São Paulo
(no Museu de Arte de São Paulo - MASP). A recondução da
orientação da livre-expressão sem interferência do adulto como
argumento de liberação emocional necessária ao indivíduo, em
voga no exterior, imbricada pela exaltação à liberdade após a
Segunda Guerra Mundial, em 1945, entrou em sintonia com
as experiências dessas oficinas e ateliês, especialmente pelo
sentimento libertário aflorado pela redemocratização do Brasil.
Trata-se de uma espécie de neo-expressionismo
que dominou a Europa e Estados Unidos do pósguerra e se revelou com muita pujança no Brasil que
acabava de sair do sufoco ditatorial. (BARBOSA,
2008, p. 5).

21

A pesquisa de Fernando
Antônio Gonçalves de Azevedo
indica que chegou a existir
140 Escolinhas de Arte
espalhadas pelo Brasil, além
de unidades na Argentina, no
Paraguai e em Portugal (2000,
p. 25). Barbosa, baseandose em dados levantados em
pesquisas acadêmicas, aponta
a abrangência do Movimento
Escolinhas de Arte que, somente
no estado do Rio Grande do
Sul, chegou a ter 23 Escolinhas
(BARBOSA, 2008, p. 5).
22

Noêmia Varela também
havia fundado a Escolinha
de Arte de Recife (EAR), em
1953, juntamente com Augusto
Rodrigues, Ayrton Carvalho,
Aloísio Magalhães e Ana Paes
Barreto (VARELA, 1986, p. 15), que
permanece em funcionamento
até os dias de hoje.

Nesse cenário, em 1948, surgiu a Escolinha de Arte do Brasil
(EAB), no Rio de Janeiro, rapidamente espalhando influências
em vários pontos do país, criando o que ficou conhecido como
Movimento Escolinha de Arte (MEA)21, especialmente pelo apoio
que recebera de educadores e psicólogos de prestígio, como
Anísio Teixeira, Helena Antipoff e Nise da Silveira, entre outros.
Segundo a educadora Noêmia Varela, a EAB foi fundada pelos
artistas plásticos Augusto Rodrigues e Margaret Spencer e pela
professora de arte Lúcia Alencastro Valentim (VARELA, 1986, p.
13). A própria Varela foi mais um dos pilares da EAB22 e do MEA
ao assumir a direção da Escolinha de 1959 até o fim da década
de 1980 (FRANGE, 2001, p. 31).
Aprofundando os estudos já existentes sobre Cizek
e Dewey, a EAB consolidou outras pesquisas que estavam
chegando ao Brasil no idioma original, especialmente Herbert
Read, com a obra Educação através da arte, de 1943, e Viktor
Lowenfeld com O desenvolvimento da capacidade criadora,
de 1947, este escrito em parceria com W. Lambert Brittain. A
livre-expressão e o espontaneísmo foram aprofundados e
revalidados pelos estudos das ideias desses e de outros autores
estrangeiros, incluindo o crescente interesse na criatividade, que
se tornaram as bases conceituais do Movimento Escolinhas de
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Arte que se ramificava pelo país. É provável que uma conjunção
de fatores, como o já exposto desejo libertário reprimido pelos
anos da ditadura Vargas, somada à aceitação geral do laissezfaire (incluindo as experiências fora do país) e, depois, das
teorias de Read e de Lowenfeld-Brittain, tenha direcionado
as práticas da livre-expressão pela EAB. São posturas que os
pesquisadores e educadores da atualidade estão reavaliando
cuidadosamente23, porém, na década de 1940 e seguintes,
tais preceitos eram a autêntica reação à educação tradicional
que sempre esteve presente na sociedade brasileira desde os
tempos do Império ou à redução geral das práticas-clichês24 do
período do Estado Novo.
Carlos Drummond de Andrade explicita muito bem sua
percepção de poeta sobre a necessidade de uma formação
cuidadosa da criança em função da arte, mesmo que pelo viés
modernista. Apesar de ter escrito o texto “A educação do ser
poético” para o Jornal do Brasil (RJ), em 1974, podemos considerar
que, em seu cerne, estão contidos os principais ideais da EAB.
Atento observador da sociedade, Drummond pondera sobre a
rispidez da vida alheia à poesia e à arte, afastando o indivíduo de
um bem maior inestimável, sua própria humanização:
Não seria talvez despropositado cuidar de uma
extensão poética das escolinhas de arte, esta
ideia maravilhosa que Augusto Rodrigues tirou de
sua formação humana de artista para a realidade
brasileira. Longe de ser uma fábrica alarmante
de versejadores infantis, essa extensão, curso ou
atividade autônoma, ou que nome lhe coubesse,
daria à criança condições de expressar sua maneira
de ver e curtir a relação poética entre o ser e as
coisas. Projeto de educação para a poesia (falase hoje em educação artística no ensino médio,
quando o mais razoável seria dizer educação
pela arte). A vocação poética teria aí uma largada
franca, as experiências criativas gozariam de clima
favorável sem que tal importasse na obrigação de
alcançar resultados concretos mensuráveis em
nível escolar.
Sei de casos em que um engenheiro, por
exemplo, aos 30, 40 anos, descobre a existência
da poesia… Não poderia tê-la descoberto mais
cedo, encontrando-a em si mesmo, quando ela
se manifestava em brinquedos, improvisações
aparentemente absurdas, rabiscos, achados
verbais, exclamações, gestos gratuitos?

23

Leituras pós-modernas
pelos atuais pesquisadores
identificam que a interpretação
modernista de Read e Lowenfeld,
assim como de Cizek e Dewey,
limitou a complexidade e
alcance de seus pensamentos,
radicalizando o ensino da arte
com o espontaneísmo, a livreexpressão e desenvolvimento
da criatividade autoexpressiva,
sem interferência do adulto,
nem exposição a modelos
ou imagens da arte. Segundo
Barbosa (2001), pesquisas das
chilenas Dora Aguila, Pilar Ibarra
e Cecília Pineda identificaram três
atividades que, segundo Read,
devem ser tratadas no ensino
de arte: a autoexpressão, como
necessidade inata do indivíduo
de comunicar pensamentos
e emoções; a observação,
como desejo de registrar na
memória impressões sensoriais
e organizar o conhecimento de
mundo; e a apreciação, como
reposta às formas de expressão
de outras pessoas e do mundo
(BARBOSA, 2001, p. 17). Barbosa
(apud AZEVEDO, 2000, p. 59)
aponta estudos sobre a revisão
multiculturalista que as ideias de
Lowenfeld têm sido retomadas,
destacando Peter London nos
Estados Unidos, defendendo a tese
de que os métodos de Lowenfeld
não eram tão espontaneístas,
como também foram interpretados
na arte/educação estadunidense.
Estudos de Donald Soucy, baseados
em pesquisas de Thomas Munro,
Kerry Freedman e Peter Smith
indicam que as propostas de Cizek
e Lowenfeld tinham um aporte de
conteúdos que acompanhavam
o desenvolvimento dos alunos,
juntamente com os trabalhos
expressivos (SOUCY, 2005,
p. 40-51). Revisões sobre as
interpretações parciais de Dewey
já foram expostas anteriormente
(BARBOSA, 2002a e 2015).
[nota 24 na página seguinte]
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Alguma coisa que se bolasse nesse sentido, no
campo da Educação, valeria como corretivo prévio
da aridez com que se costuma transcrever os
destinos profissionais, murados na especialização,
na ignorância do prazer estético, na tristeza de
encarar a vida como dever pontilhado de tédio. E a
arte, como a educação e tudo o mais, que fim mais
alto pode ter em mira senão este, de contribuir para
a educação do ser humano à vida, o que, numa
palavra, se chama felicidade? (ANDRADE, 1974).

24

No segundo caso, a volta às
fundamentações teóricas para a
livre-expressão, o espontaneísmo
e a valorização da criatividade
autoexpressiva sem interferência
do adulto, advinda desde as
orientações escolanovistas,
diferem das práticas-clichês
massificadas em que o professor
adotava uma postura passiva
e simplista em decorrência da
superficialidade de suas próprias
concepções sobre o ensino
da arte. Isso, no entanto, não
isenta as proposições da EAB
das revisões de pesquisadores
contemporâneos, pelas análises
pós-modernas dos autores
originais (Cizek, Dewey, Read,
Lowenfeld-Brittain, entre outros),
que redundaram novamente à
superficialidade das propostas
originais da EAB nas décadas
seguintes, especialmente pela
forma como foi introduzida a
Educação Artística nas escolas
a partir da década de 1970. O
distanciamento dos estudos das
fontes dos conceitos acarretou o
espraiamento massivo e diluído
de tais práticas, sendo aplicadas
de forma acrítica nas escolas.

Foi com esse espírito crítico e sonhador de Carlos
Drummond de Andrade de “contribuir para a educação do
ser humano à vida” que a EAB passou a direcionar o foco
também na formação e na qualificação de professores de
arte. A partir de 1960, a EAB sistematizou suas experiências
com estagiários que vinham com interesse em aprofundar
os conhecimentos sobre o ensino da arte, pois era uma das
poucas instituições que mantinham propostas e projetos
com pesquisa sobre arte na educação, mesmo sendo uma
instituição de educação não formal.
Em 1960, um acontecimento se projetou como
fonte de novas experiências. Neste ano, a Escolinha
aceitou para estágio intensivo cinco professores
de desenho e pintura vindos do Rio Grande do
Sul, recém-saídos da Escola de Belas Artes e que
estavam interessados em trabalhar em Escolinhas
de Arte e, também, em escolas e colégios seguindo
a orientação da Escolinha de Arte do Brasil.
Foram aceitos juntamente com sete professores
do Rio de Janeiro, Bahia, Rondônia e Guanabara.
As experiências e debates programados reuniam
estagiários e professores, das 9h às 17h, porém,
o dia de trabalho terminava quase sempre às 21h.
Durante um mês, aproximadamente, trabalhou-se de
modo intensivo, visando-se a análise da experiência
da Escolinha de Arte do Brasil em sua estrutura e
dinâmica em seus processos e técnicas, em seus
princípios fundamentais. O debate esclarecia
como integrar arte no processo educativo, e qual
a forma de fundar e fazer funcionar uma Escolinha
com mais êxito e ainda como melhor preparar
o educador para a avaliação de sua experiência
em classe. Não havia propriamente professoresalunos e mestres. Estavam todos envolvidos no
diálogo e nas experiências criativas. A conferência
e o livro eram apenas instrumentos para esclarecer o
processo em marcha em seus aspectos educativos.
(VARELA, 1986, p. 16, grifo da autora).
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Segundo Varela (1986), diretora técnica do curso em toda
sua extensão, já em 1961 foi lançado o primeiro Curso Intensivo
de Arte na Educação (CIAE)25 pela EAB, baseado na experiência
com os estagiários, oferecendo um programa estruturado em
tempo integral para todos os interessados do país. Além disso,
no mesmo ano, foi realizado o I Seminário de Arte e Educação,
com participação de todos os professores-alunos do CIAE. Entre
1961 a 1981, foram oferecidos de um a dois cursos intensivos
anuais, com uma estrutura curricular experimental prática e
teórica, flexível com as características dos professores-alunos
– interesses, necessidades e especificidades pelo contexto de
onde trabalhavam, dentro ou fora do Brasil (VARELA, 1986, p. 17).
Varela ressalta, ainda, que os CIAEs não eram exclusivos para
professores, sendo que artistas, artesãos, estudantes de arte e
de cursos de formação docente, psicólogos e pedagogos, enfim,
todos os interessados no “processo de preparação do professor
criativo” (VARELA, 1986, p. 18) poderiam frequentá-los, tendo em
vista que o conceito de criatividade do CIAE estava vinculado ao
princípio humanístico e idealista do discurso readiano.
Considerando o panorama formativo do arte/educador
daquela época, o CIAE foi um curso inovador, um valioso
desvio em meio às estradas da formação docente em arte,
após a luta travada contra vicissitudes de toda sorte, avanços
e retrocessos. Desde a década de 1930, além das Escolas
Normais que formavam professores para o ensino primário
com algumas raras disciplinas vinculadas ao ensino de arte,
foram inaugurados os primeiros cursos superiores para o
Professorado de Desenho. A partir de 1932, foi instituída a
formação de professores em nível superior pelo Instituto de
Educação do Distrito Federal (RJ); posteriormente, em 1935,
sob orientação de Anísio Teixeira, foi integrada à Universidade
do Distrito Federal (RJ), mantendo em sua grade uma seção
específica para “Desenho, Artes Industriais e Domésticas”,
chefiada por Nereu Sampaio, que também idealizou o Curso
de Especialização de Desenho e Artes Industriais na mesma
instituição, conforme mencionado anteriormente (PERES, 2015,
p. 107). Entretanto, com a ditadura do Estado Novo, o curso foi
fechado em 1939 e seus alunos obrigados a frequentar as aulas
da Escola Nacional de Belas Artes e cursos de pedagogia em
outras instituições a fim de obter o diploma, não sem enfrentar
preconceitos de ambas as instituições (BARBOSA, 2008, p. 3).

25

Uma das principais referências
na literatura sobre o Curso
Intensivo de Arte na Educação
(CIAE) é a publicação “Escolinha
de Arte do Brasil”, organizada
por Augusto Rodrigues e
lançada em 1980 pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais do Ministério
da Educação (INEP/MEC),
classificando o CIAE como
um curso de “especialização”
em arte e educação, ou seja,
um curso em que se pretendia
qualificar o aluno-professor pela
experiência e reflexão com a
arte (RODRIGUES, 1980, p. 9193), no caso, aproximando-o do
curso da ECA/USP (a despeito
das disparidades ideológicas
dos diferentes contextos).
Contudo, o curso da ECA/USP
se configurava como uma pósgraduação lato sensu, diferente
do curso da EAB. Atualmente,
é comum associar um curso
de especialização realizado
em ambiente acadêmico como
um curso lato sensu, que não
era o caso do CIAE, apesar de
ter sido fundamental para o
desenvolvimento do ensino da
arte no país.
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Em Recife, desde 1954, já havia o curso de Professorado de
Desenho, no qual Noêmia Varela fora professora de Didática
do Desenho, por indicação de outros professores da Escola
de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco –
Paulo Freire e Antonio Baltar (VARELA, 1986, p. 15). Segundo
Barbosa (2008), vários outros cursos superiores de Desenho26
foram criados, em confluência ao processo de industrialização
desenvolvimentista que o Brasil começava a experimentar com
a política de Juscelino Kubitschek (1954-1961).
Costa (2007) analisa que entre 1961 e 1973 passam a
coexistir, de forma desconectada, três instâncias de preparação
para o ensino da arte:
Así que parece interesante y mismo profundamente
necesario establecer las debidas relaciones entre
las reformas implementadas em las Escuelas
Normales, las Carreras de Profesorado de Dibujo y
el Movimiento de las “Escuelitas” de Arte de Brasil.
Estas relaciones son importantes porque es
curioso que en un mismo período de la historia
de la educación brasileña se pueda mirar a
tres realidades sin que entre ellas pueda existir
cualquier tipo de vinculación o posibilidades de
vínculo. (COSTA, 2007, p. 113).

26

Destacam-se o curso da
Fundação Armando Álvares
Penteado (FAAP), a partir de
1960, e o da Universidade de
Brasília (UnB), novamente
incentivado por Anísio Teixeira,
durando de 1960 a 1965, ano em
que foi fechado pela ditadura
militar (1964). O curso da UnB
inovou com “ensino de arte
interdisciplinar que misturava
o sistema de créditos e o
sistema tutoral nos ateliês dos
professores” (BARBOSA, 2008,
p. 4), sendo que as disciplinas
optativas poderiam ser
cumpridas em qualquer outra
unidade da Universidade.

Dentre as três realidades referidas por Costa, o CIAE
destacou-se como polo atrativo para os professores de arte
que aspiravam à renovação de suas práticas em sala de aula,
provocados pela ampla visibilidade de Augusto Rodrigues
que exercia grande influência sobre os professores com
seus discursos contra a escola repressiva em favor do
desenvolvimento pleno da criança (RODRIGUES, 1980). De fato,
segundo a análise de Varela, o CIAE ousava em propostas pouco
comuns dos cursos de formação da época, inclinando-se até a
uma postura que hoje diríamos multiculturalista, ao integrar a
interlocução de convidados das mais distintas origens e saberes
junto aos cursistas:
É um curso, também, de autodescoberta jamais
completo, estimulando atitudes pela reformulação
e reavaliação de experiências. [...] A equipe de
professores do Curso Intensivo vem sendo formada
de modo singular e, mais uma vez, Augusto
Rodrigues, inovou quando, na procura da solução
para formá-la, chamou não somente o professor
titulado e com experiência de alto nível, mas
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também, conquistou para essa equipe o artista, o
artesão, o crítico de arte, o jornalista, o técnico de
futebol, o poeta, o cientista e todo aquele capaz
de alargar a percepção do professor-aluno. A
diversidade de formação do staff de professores e
a heterogeneidade do grupo de professores-alunos
têm constituído fonte de renovação e transformação
desse curso. [...] Provoca o uso da imaginação na
meta da organização de experiências construtivas.
É um aprender fazendo, que se fundamenta em
estudos sobre Arte, Educação e Psicologia, e no
enfoque dos princípios filosóficos básicos para
uma melhor compreensão de como educar pela
arte. (VARELA, 1986, p. 18).

Sob essa perspectiva fundamentada no desenvolvimento
do indivíduo através da experiência, de 1961 a 1981, o CIAE da
EAB reuniu um corpo docente e de colaboradores de altíssimo
nível27, que ajudou a atrair e formar cerca de 1.200 educadores
e interessados de várias partes do Brasil, além de outros países,
como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Venezuela,
Honduras, Panamá, Portugal, França e Israel (VARELA, 1986,
p. 20). A preocupação formativa da EAB fez com que o curso
fosse, ao longo dos anos, constantemente reestruturado para
permanecer em diálogo com os anseios dos professores-alunos
em seus diferentes contextos, estendendo a visão profissional
para a área de arte, tanto pela integração das questões da
escola fundamental como abrindo um campo para que artistas
explorassem o ensino da arte em oficinas e ateliês. O CIAE
tornou-se um propagador de ideias e experiências de ensino
da arte com ampla repercussão no árido contexto da arte na
educação entre as décadas de 1960 e 1970.

2.4 A Educação Artística surge no currículo escolar:
imposições políticas para a educação tecnicista
Quanto ao panorama sociopolítico, durante a vigência
do CIAE, o país testemunha nova queda do regime democrático,
passando, desta vez, para a ditadura militar (1964-1985) e, com
ela, a instauração de amplos aparatos de controle e repressão
em todos os setores, incluindo a educação. Segundo Fausto,

27

Entre docentes e
colaboradores do CIAE, Varela
cita: Abelardo Zaluar, Ana Mae
Barbosa, Anísio Teixeira, Augusto
Rodrigues, Carlos Cavalcanti,
Cecília Conde, Clarival Valladares,
Edison Carneiro, Eliana Barbieri,
Fayga Ostrower, Ferreira Gullar,
Helena Antipoff, Hilton Araújo, Ilo
Krugli, Isabel Maria de Carvalho
Vieira, José Maria Neves, Laís
Aderne, Léa Elliot, Liddy Mignone,
Maria Fux, Maria Helena
Novaes, Marília Rodrigues, Nise
da Silveira, Onofre Penteado
Neto, Orlando da Silva, Pedro
Domingues, Samir C. Meserani,
Sílvia Aderne, Therezinha Lins
de Albuquerque e Vânia Granja
(VARELA, 1986, p. 20).
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28

“Art. 23. Os cursos
profissionais poderão, segundo
a área abrangida, apresentar
modalidades diferentes quanto
ao número e à duração, a fim de
corresponder às condições do
mercado de trabalho. § 1º Serão
organizados cursos profissionais
de curta duração, destinados
a proporcionar habilitações
intermediárias de grau superior.
§ 2º Os estatutos e regimentos
disciplinarão o aproveitamento
dos estudos dos ciclos básicos
e profissionais, inclusive os de
curta duração, entre si e em
outros cursos” (BRASIL, 1968).
29

A organização escolar é
dividida de acordo com as leis
de diretrizes e bases: em 1961
(Lei 4.024/61), estabelecia o
ensino primário e o secundário,
este subdividido em ensino
ginasial e colegial; em 1971 (Lei
5.692/71), dividiu-se em 1º grau
de oito anos e 2º grau de três a
quatro anos; a partir da década
de 1990 e 2000 (Lei 9.394/96
e alterações), estabeleceu-se a
educação básica, constituída
pela educação infantil, o ensino
fundamental de nove anos e
ensino médio.
30

Com a crescente influência
norte-americana no apoio para
a reorganização industrial e
reaquecimento comercial no
Brasil entre 1969 a 1973, período
do “milagre econômico”, os
pactos de cooperação incluíram
a reformulação da educação em
massa em prol da qualificação
do trabalhador para o novo
contexto, junto à Agency for
International Development
dos Estados Unidos (USAID),
refletindo-se no caráter
tecnicista da Lei 5.692/71
(COSTA, 2007, p. 126-127).
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diferente das ditaduras escoradas em um detentor do poder
aliado ao aparato de convencimento ideológico massificador,
a ditadura militar brasileira, em geral, não realizou “esforços
para organizar as massas em apoio ao governo; não se tentou
construir um partido único acima do Estado, nem uma ideologia
capaz de ganhar os setores letrados”, ou seja, “a ideologia de
esquerda continuou a ser dominante nas universidades e nos
meios culturais em geral” (FAUSTO, 2013, p. 436). A própria
divisão interna no quadro da cúpula militar criou uma disputa de
poder que impedia a tomada por um de seus membros. Nesse
contexto, o controle geral da sociedade deu-se principalmente
pelos órgãos de repressão, como o Serviço Nacional de
Informação (SNI), a partir de 1964, e os Destacamentos de
Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa
Interna (DOI-CODI), em 1969, todos amparados por leis, decretos
e atos baixados pelo governo. No caso das universidades, a
intervenção do Estado foi sentida, principalmente a partir de 1968,
com a promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), ampliando
a perseguição política, incluindo os ambientes acadêmicos,
e da Lei Federal nº 5.540/68 e do Decreto-Lei nº 464/69 que
reformularam o ensino superior. O saldo dessas ações foi a
diáspora intelectual das universidades brasileiras. Além disso,
a Lei 5.540/68 abriu a possibilidade para o surgimento das
licenciaturas de curta duração, com características polivalentes,
para a formação de professores28.
Em 1971, foi promulgada a Lei Federal nº 5.692/71,
fixando diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus29,
instituindo também a disciplina de Educação Artística disposta
sem muita definição ou profundidade, juntamente com Educação
Moral e Cívica, Educação Física e Programas de Saúde. Segundo
Barbosa (1999), a criação da Educação Artística por meio de uma
lei federal não foi consequência das demandas dos educadores,
e, sim, efeito da agressiva política externa norte-americana que,
na ostensiva queda de braço contra a União Soviética, procurava
exercer sua influência em vários países no mundo; política
que dava suporte a regimes autoritários, como a ditadura no
Brasil, refletindo-se em acordos em várias áreas, como o MECUSAID30 na educação (BARBOSA, 1999, p. 9). Nesse contexto
de implementação de uma educação tecnicista, calcada na
formação de mão de obra para o modelo de desenvolvimento
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econômico programado para o país, o ensino de arte nas escolas
deparou-se com uma série de indefinições: se por um lado, no
ensino formal, a Educação Artística foi oficializada, por outro,
orientações do Conselho Federal de Educação (CFE) indicaram
que ela não se constituía plenamente como uma disciplina do
currículo, apenas como atividades artísticas, conforme exposto
no Parecer CFE nº 540/77, elucidando que “não é uma matéria,
mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos,
flutuando ao sabor das tendências e dos interesses”. Orientados
por essa definição imprecisa, os docentes que trabalhavam
com Desenho, Trabalhos Manuais, Canto Coral, Música e Artes
Aplicadas tiveram de transpor suas propostas para a Educação
Artística, em caráter de atividade, ao invés de “matéria” ou
“disciplina”31. Muitos acabaram por recorrer às atividades dos
livros didáticos (FUSARI e FERRAZ, 2001, p. 42), instrumento
cada vez mais influente na pedagogia tecnicista instaurada pelo
sistema educacional.
Com a lacuna de cursos de formação de professores
de Educação Artística após a promulgação da Lei 5.692/71,
o CIAE da EAB seria uma das poucas opções, senão a única,
a oferecer qualificação a professores de arte mesmo àqueles
com formação em outras áreas. Contudo, a nova proposta de
Noêmia Varela e outros docentes do curso para uma formação
intensiva em dois ciclos de nível superior nunca saiu do papel.
As implicações decorrentes da aprovação da
Lei 5.692/71, tornando obrigatória a educação
artística no ensino de 1º e 2º graus, aumentaram
a procura do Curso Intensivo de Arte na Educação
[...]. E, desde abril passado, juntamente com outros
diretores, professores e conselheiros da Escolinha,
demos os primeiros passos para esta reformulação
[...]. O Curso deve conservar seu caráter de
processo aberto e criativo, e ser ministrado
com no mínimo com 850 horas de atividades
(presentemente, o curso de quatro meses, tem 510
horas de atividades) [...]. Precisamos de um curso
anual, regular, oficializado, fundamentado em
nossa experiência no que tenha de construtivo e
coerente com nossa política educacional. Precisa
ser ministrado em dois ciclos para atendermos
educadores do país e do exterior; e continuarmos
recebendo professores não titulados (1º ciclo)
artistas, outros profissionais e interessados [...].
Desse modo, continuaria com seu caráter informal
de iniciação, propiciando o desenvolvimento

31

Sobre Educação Artística,
Educação Física, Educação
Moral e Cívica e Programas de
Saúde, o Parecer CFE nº 540/77
afirma: “Ao enumerá-los no Art.
7º, não os encara nem como
‘matérias’ na nova acepção do
termo, nem como ‘disciplinas’
na linguagem tradicional, mas
como ‘uma preocupação geral no
processo formativo, intrínseca
à própria finalidade da escola,
porque partes constitutivas e
intransferíveis da educação do
homem comum’”.
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criador e a formação das atitudes básicas ao
ensino criativo [...]. Esse primeiro ciclo serviria de
campo para a gradativa seleção dos candidatos
ao 2º ciclo (do CIAE), onde chegariam mediante
processos de autoavaliação, trabalhos práticos
e teóricos, valendo créditos ou pré-requisitos,
desde o 1º ciclo, para a conquista do certificado
de um curso de nível superior, em sua etapa final.
(VARELA, 1986, p. 19).

32

Outra tentativa do MEC, a
partir de 1977, foi o Programa
de Desenvolvimento Integrado
de Arte/Educação (PRODIARTE),
dirigido pela ex-diretora da EAB,
Lúcia Alencastro Valentim,
propondo a integração da
“cultura da comunidade com a
escola, estabelecendo convênios
com órgãos estaduais e
universidades” (BARBOSA, 2008,
p. 11), com destaque para os
estados da Paraíba, Rio Grande
do Sul e Rio de Janeiro.
33

“A parte diversificada,
característica do curso de
duração plena, destinase basicamente a formar
professores para as disciplinas
relacionadas com as
grandes divisões artísticas. A
enumeração inicial de Artes
Plásticas, Artes Cênicas,
Música e Desenho nada tem de
exaustiva e pode ser enriquecida
com outros cortes que as
instituições façam em seus
currículos plenos” (Parecer
CFE nº 1.284/73 In: AZEVEDO,
1979, p. 473). “Art.2º. Parágrafo
único – A licenciatura de 1º
grau proporcionará habilitação
geral em Educação Artística e a
licenciatura plena, além dessa
habilitação específica em Artes
Plásticas, Artes Cênicas, Música
e Desenho, sem exclusão de
outras que sejam acrescentadas
por este Conselho ou pelas
instituições de ensino superior
[...]” (Resolução CFE nº 23/73 In:
SÃO PAULO, 1984).

O 2º ciclo do CIAE, preservando a concepção da atmosfera
espontânea característica da pedagogia da EAB, ofereceria
ao cursista a pesquisa e o estudo sobre a teoria da arte na
educação, conhecimentos estéticos, psicologia da criatividade,
da percepção e da aprendizagem, além de acompanhamento
da experiência criativa e da prática de ensino (VARELA, 1986,
p. 19-20), conferindo ao cursista o certificado de nível superior.
A reformulação do CIAE não se concretizou, permanecendo
apenas com o 1º ciclo de iniciação até seu término, em 1981.
Em princípio, não foi possível absorver os professores não
titulados formados pela EAB nas escolas de educação básica,
pois era exigido o grau universitário específico que a maioria não
tinha (BARBOSA, 1999, p. 10). Contudo, Barbosa (2008) cita a
existência de um convênio entre o Ministério da Educação (MEC)
e a EAB, em 1971, a fim de preparar técnicos das Secretarias
de Educação dos estados para orientarem a implantação da
Educação Artística nas suas redes escolares. Poucos estados
desenvolveram um programa de preparação docente, apenas
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais (BARBOSA,
2008, p. 10-11) e, nos anos seguintes, o MEC realizou novas
propostas tentando minimizar os problemas de implementação
do ensino da arte nas escolas32.
As licenciaturas curtas, inseridas nas universidades com
a reformulação universitária da Lei 5.540/68, foram a resposta
imediatista para o preenchimento da repentina demanda por
profissionais habilitados para a Educação Artística nas escolas,
além da própria expansão da rede escolar promovida desde a
década de 1960. O Parecer CFE nº 1.284/73 (AZEVEDO, 1979)
e a Resolução CFE nº 23/73 (SÃO PAULO, 1984) normatizam
a formação de professores de Educação Artística, apontando
habilitações específicas para a licenciatura plena33, como Artes
Plásticas, Artes Cênicas, Música e Desenho (PENNA, 2010, p. 27).
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A Resolução nº 23/73, artigo 5º, possibilitou, ainda, a abertura de
cursos, a partir de 1973, tanto da licenciatura de curta duração
– 1.500 horas integralizadas entre um e quatro anos (média de
dois anos), como a plena – 2.500 horas integralizadas entre três
e sete anos (média de quatro anos) (ROSA, 2005, p. 19). Além
das duas modalidades de curso de formação de professores
de arte, os atos normativos do Conselho Federal de Educação
propuseram que a Educação Artística deveria abranger não
somente a habilitação específica, mas, paradoxalmente, se
estender às demais linguagens artísticas, promovendo a
polivalência no ensino da arte nas escolas formais.
[...] a “habilitação geral em educação artística”
– que integra a licenciatura plena, constituindo
o currículo mínimo da parte comum do curso
indicado pela Resolução CFE nº 23/73 – dirigese a uma abordagem integrada das diversas
linguagens artísticas. Por sua vez a polivalência
também prevista para a prática pedagógica, de
acordo com o Parecer CFE nº 540/77, que diz
claramente: “A educação artística não se dirigirá,
pois, a um determinado terreno estético”. E adiante:
“A partir da série escolhida pela escola, nunca
acima da quinta série, [...] é certo que as escolas
deverão contar com professores de educação
artística, preferencialmente polivalente no 1º grau”.
Assim, indicada nos termos normativos tanto
para a formação do professor quanto para o 1º e
2º graus, a polivalência marca a implantação da
Educação Artística, contribuindo para a diluição
dos conteúdos específicos de cada linguagem.
(PENNA, 2010, p. 28).

2.5 Luta pelo ensino da arte na educação: democratização
e coletividade
A década de 1970 descortina um horizonte de desafios
para o desenvolvimento da arte/educação no país, a partir da
ampliação do sistema escolar em nível nacional, com a introdução
da Educação Artística polivalente, os novos programas de curso
de formação de professores de arte, igualmente polivalentes,
e as propostas do ensino da arte que iam desde o tradicional
desenho geométrico à livre-expressão, além da crescente
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utilização de livros didáticos como apoio às propostas de aula,
mascarando a superficialidade da formação, agravada pela
licenciatura de curta duração. Diante das críticas ao despreparo
e ao paradoxo da polivalência, que até hoje são temas cruciais
na formação do professor de arte, os educadores passaram
a se organizar coletivamente, tanto nas universidades, quanto
nas associações e entidades representativas, convocando
os colegas para a reivindicação por melhores condições de
trabalho, em especial na escola pública.
A politização dos arte-educadores começou em
1980 na Semana de Arte e Ensino (setembro, 15
a 19) na Universidade de São Paulo, a qual reuniu
2700 arte-educadores de todo país. Este foi um
encontro que enfatizou aspectos políticos através
de debates estruturados em pequenos grupos
ao redor de problemas preestabelecidos como
a imobilização e o isolamento do ensino da arte;
política educacional para as artes e arte-educação;
ação cultural do arte-educador na realidade
brasileira; educação de arte-educadores, e outros.
(BARBOSA, 1999, p. 13).

34

Barbosa (2008) cita outros
importantes eventos voltados
para o ensino da arte, como o
1º Encontro de Arte/Educação,
na UnB, em 1965; o 1º Encontro
de Especialistas de Arte e
Educação pelo MEC e UNB, em
1973 (sucedidos por outros
encontros), e o 1º Encontro
Latino-Americano de Arte/
Educação no Rio de Janeiro,
em 1977. Este último reuniu
cerca de quatro mil professores,
porém, constatou-se a “ausência
e carência de pesquisas sobre
o ensino da arte” (BARBOSA,
2008, p. 12), destacando apenas
duas realizadas no país: uma
de caráter histórico (Ana Mae
Barbosa) e outra baseada em
recolhimento de depoimentos
(Departamento de Informação
e Documentação Artística da
Secretaria Municipal de Cultura
de São Paulo - IDART).
35

Até 1980 havia apenas uma
associação de arte/educação, a
Sociedade Brasileira de Educação
Através da Arte (SOBREARTE),
cuja atuação era limitada
tanto geograficamente quanto
politicamente, pois operava
“principalmente no Rio de Janeiro
e estava dominada desde a
criação (1970) por uma pessoa
ligada ao poder durante o regime
militar” (BARBOSA, 1999, p. 14).

De acordo com Barbosa (1999), as discussões
levantadas em vários eventos34, incluindo a Semana de Arte e
Ensino na USP, impulsionaram a necessidade de organização
de associações representativas que pudessem ser alternativas
às já existentes35, a fim de dialogar no âmbito político e
administrativo, e que poderiam fazer frente a atitudes abusivas,
como, por exemplo, o caso do evento propagandístico do coral
no estádio do Pacaembu em São Paulo, em 197936, promovido
pelo último governador de São Paulo eleito indiretamente, Paulo
Salim Maluf.
Como visto anteriormente, o Movimento Escolinha
de Arte, promovido pela EAB e outras Escolinhas, já vinha se
ramificando, dando lugar a uma crescente conscientização dos
professores de arte em torno da luta pelo reconhecimento da
arte/educação, potencializado pelo alcance dos CIAEs37. Isso
favoreceu o florescimento de novas gerações de educadores
comprometidos com a luta, catalisadas pela gradual abertura
política a partir do final dos anos de 1970. Assim, a Semana
de Arte e Ensino da USP38, em 1980, consolidou-se como um
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dos mais importantes eventos do campo da arte na educação
no Brasil – um significativo passo para as transformações
futuras, cujo principal legado foi a organização do Núcleo PróAssociação de Arte/Educadores de São Paulo, estruturado mais
tarde, em 1982 (AESP) (RICHTER, 2008, p. 323-324). Seguiramse, ainda, a criação da Associação de Arte/Educadores do
Nordeste (ANARTE), reunindo oito estados, da Associação de
Arte/Educadores do Rio Grande do Sul (AGA) e da Associação
dos Profissionais em Arte/Educação do Paraná (APAEP), entre
outras (Barbosa, 1999, p. 14).
Deve-se ainda mencionar outros eventos de impacto
para o campo da arte na educação nos anos de 1980, como
os Seminários de História do Ensino da Arte e o XIV Festival
de Inverno de Campos do Jordão que propuseram um
olhar formativo para o ensino da arte naquele momento, ao
mesmo tempo em que não se esquivaram do trabalho de
conscientização sociopolítica, necessário para a construção do
futuro da área. Foram três os Simpósios de História do Ensino
da Arte: o primeiro, organizado pela USP, em São Paulo, em
1984; o segundo, realizado em 1986 pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA), quando foi criada a Comissão Pró-Federação
Nacional de Arte/Educação, que iria se constituir no ano seguinte
(RICHTER, 2008, p. 325); e o terceiro, em 1989, novamente na
USP, pontuado por seu caráter reivindicatório e reunindo 1.700
educadores, sendo 49 estrangeiros, com “especial objetivo de
mostrar que arte tem conteúdo, tem história, várias gramáticas
e múltiplos sistemas de interpretação, que vale a pena as
crianças aprenderem” (BARBOSA, 2008, p. 20), como resposta
ao raso argumento de que arte não tem conteúdo, portanto, não
deveria constar do currículo escolar como disciplina obrigatória.
O XIV Festival de Inverno de Campos do Jordão, em
1983, sob o governo de André Franco Montoro (1983-1987,
primeiro governador eleito diretamente após vinte anos de
eleições indiretas), foi fundamental para o futuro do ensino da
arte, pois, como um evento exclusivo para a música erudita,
propiciou a abertura para um programa inédito de qualificação
para a arte na educação, além de sua programação abarcar
manifestações culturais eruditas e populares. Barbosa (1998
e 1999) e Bredariolli (2009 e 2010) destacam o importante
desdobramento epistemológico das propostas desenvolvidas

36

"São Paulo estava sob domínio
de um político de direita, Paulo
Maluf, que, por tocar piano,
manipulava os arte/educadores,
sugerindo que passassem o ano
treinando seus alunos a cantar
algumas músicas para serem
apresentadas no Natal com
um coral de dez mil crianças,
acompanhadas por ele ao
piano, num estádio de futebol.
Como prêmio, os professores
que preparassem suas crianças
teriam cinco pontos de acesso
à carreira docente, quando um
mestrado valia dez pontos”
(BARBOSA, 2008, p. 12). Segundo
o jornalista Osmar Freitas
Jr., Jornal da República, em
reportagem intitulada “Gorjeios
no estádio sem plateia", de
3 de dezembro de 1979, o
coro realizado no Estádio do
Pacaembu, em São Paulo,
reuniu cerca de 30 mil crianças
e adolescentes. Na reportagem,
Freitas Jr. descreve, em tom
de crítica ao caráter eleitoreiro,
os amplos vazios no estádio
decorrentes da baixíssima
adesão da população, sendo
composta, quase inteiramente,
dos próprios alunos que
chegaram de ônibus de vários
lugares do estado, ganhando
apenas um lanche para sustentálos e “em alguns casos, um ponto
na média final: são tempos de
exame de promoção”. Cita a
presença do governador Paulo
Maluf na tribuna de honra e a
atuação agressiva dos fiscais
que vigiavam quem não estava
cantando. Em outro evento do
dia, mais tarde, uma reportagem
aponta que o público teve a
“surpresa de ver o governador
arranhando o teclado de um
piano” durante um ensaio
aberto com o maestro Isaac
Karabitschevisky na Casa
Manchete no Jardim Europa
(FREITAS JR., 1979, p. 9).
[Notas 37 e 38 na página seguinte]
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Contudo, o MEA e a EAB
tiveram sua atuação diminuída
a partir desta mesma época:
“O Movimento das Escolinhas
perdeu a importância depois da
criação dos cursos de educação
artística nas universidades nos
anos setenta, e a célula mater
do movimento, a Escolinha de
Arte do Brasil no Rio de Janeiro,
perdeu a credibilidade depois
de uma mudança de política
interna nos anos oitenta, que
afastou por idiossincrasias
pessoais os melhores mestres
daquela entidade” (BARBOSA,
1999, p. 22-23).
38

Dentre a densa programação
do evento, destaca-se a
participação de Paulo Freire,
que acabara de voltar ao país,
beneficiado pela Lei da Anistia
(1979). Segundo Bredariolli
(2009), a abertura do evento
“se deu com uma palestra do
educador Paulo Freire, que
voltava para o Brasil depois de
anos de exílio. Sua palestra,
denominada ‘O Retrato do Pai
pelos Jovens Artistas’, teria
partido da reflexão sobre o que
ele próprio havia aprendido
com os seus três filhos, dois
professores e um estudante de
arte. A participação de Freire foi
mantida em sigilo para que não
corresse o risco de ser entendida
como ‘atração’ do evento”
(BREDARIOLLI, 2009, p. 49).
39

Pode-se destacar, dentre os
mais importantes documentos
dos encontros das associações
e reuniões: Documento da
ANARTE, de 1985; Documento
da AESP, de 1985; Manifesto de
Diamantina, de 20 de julho de
1985, resultado do I Encontro
Nacional de Arte/Educação,
parte do 17º Festival de Inverno
[continua na página seguinte]
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durante o evento junto aos professores da rede pública estadual,
por meio de palestras, cursos e oficinas que conectavam a
análise da obra de arte ou da imagem visual com história e
propostas práticas, anunciando o embrião da Abordagem
Triangular que seria sistematizada poucos anos depois.
Esse rol dos principais eventos da arte na educação da
década de 1980 demonstra o período intenso de mobilização
e transformação no campo do ensino da arte. Inicialmente,
acuados pelo isolamento, depreciação profissional e carência
de formação e orientação, os professores de arte passaram a se
articular em prol do debate aberto e busca por soluções para os
dilemas da área. Concomitantemente ao fim da ditadura militar
e da repressão política no Brasil, em 1983/84, as associações
de arte/educadores criaram uma ampla rede de debates sobre
as questões que norteavam a política educacional, incluindo o
ensino da arte, além do início das discussões acerca da nova
Constituição do país. Nesse momento, foi essencial a atuação
da Associação de Arte/Educadores do Distrito Federal (ASAEDF) durante os trabalhos da Assembleia Constituinte, bem como
da própria Federação de Arte/Educadores do Brasil (FAEB),
criada em 1987 pelas associações regionais.
A Federação dos Arte/Educadores do Brasil – FAEB
surgiu, pois, da necessidade de representação
das diversas associações estaduais e regional de
arte/educadores em uma federação, que tivesse
voz a nível nacional, em um momento em que
nossas aspirações mais legítimas precisavam
ser defendidas, pois estava para ser promulgada
a nova Constituição que deveria orientar nosso
destino, como nação.
A FAEB nasceu, portanto, com a finalidade de
representar a luta pelo direito de acesso à arte e
à cultura para todos os cidadãos brasileiros, e o
fortalecimento e valorização do ensino da arte,
em busca de uma educação comprometida com
a identidade social e cultural brasileira. (RICHTER,
2008, p. 325).

Assim, a FAEB reforçou as reivindicações que as
associações regionais de arte/educadores já vinham registrando
em diversos documentos39 advindos dos encontros realizados,
sobretudo, na segunda metade da década de 1980, que incluíam
a extinção dos cursos de licenciatura curta e da polivalência; a
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criação de cursos de licenciatura plena e de pós-graduação nas
linguagens artísticas específicas (Artes Visuais, Música, Teatro
e Dança); a integração de disciplinas voltadas ao ensino de arte
nos cursos de pedagogia; e a reformulação dos currículos de
arte, por meio da criação de uma comissão nacional (RICHTER,
2008, p. 324-325).
As associações regionais e a FAEB foram determinantes
para que a nova Constituição de 1988 garantisse o ensino da
arte como um dos princípios da educação. Mesmo criticada por
abranger assuntos que não seriam de natureza constitucional,
a Carta Magna refletiu as pressões dos diferentes grupos
da sociedade, pois “Em um país cujas leis valem pouco, os
vários grupos trataram de fixar o máximo de regras no texto
constitucional para maior garantia de seu cumprimento”
(FAUSTO, 2002, p. 288-289).
A Constituição da Nova República de 1988 menciona
cinco vezes as artes ligadas com proteção de obras
liberdade de expressão e identidade nacional. Na
seção sobre educação, artigo 206, parágrafo II, a
Constituição determina: “O ensino tomará lugar
sobre os seguintes princípios... II – liberdade
para aprender, ensinar, pesquisar e disseminar
pensamento, arte e conhecimento”. Esta é uma
conquista dos arte-educadores que pressionaram
e persuadiram alguns deputados que tinham a
responsabilidade de delinear as linhas mestras da
nova Constituição. Os arte-educadores no Brasil
são politicamente ativos. (BARBOSA, 1999, p. 13).

A significativa marca dos arte/educadores gravada
na nova Constituição fortaleceu o âmbito das associações
representativas que tiveram outro grande desafio, logo após, com
as primeiras versões da proposta de uma nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN ou reduzidamente LDB)
no Brasil, a partir do projeto de lei do senador Darcy Ribeiro40,
que iria se concretizar na Lei Federal nº 9.394/96 (BRASIL,
2013). Entre as várias etapas e modificações do projeto que se
seguiram, desde seu embrião, no fim da década de 1980, até a
sanção da lei em 1996, as associações de arte/educadores, em
especial a FAEB, exerceram muita pressão sobre as comissões
de discussão das câmaras legislativas para eliminar a ameaça da
extinção do ensino da arte ou do professor de arte nas escolas.

[continuação da nota 39]
promovido pela Universidade
de Federal de Minas Gerais
(UFMG); Documento do Encontro
das Associações, realizado no
Rio de Janeiro, pela FUNARTE,
em 1986; Encontro Ensino das
Artes, em Brasília, em 1986;
Carta de São João Del-Rey, do
II Encontro Nacional de Arte, no
Festival de Inverno da UFMG
em 1986; Carta de Protesto
de Brasília, de dezembro de
1986, contra Resolução CFE
nº 06/86 e Parecer CFE nº
785/86; Documento Síntese do
Pensamento de Educadores e
Parlamentares sobre a mesma
resolução e parecer, Brasília em
1987; Manifesto Alerta AMARTE,
de 1987; Alerta Educação
Artística de 1987; Documento
de Arte/Educadores de Roraima,
de 1987 e Documento de Poços
de Caldas, de julho de 1988,
elaborado no XX Festival de
Inverno da UFMG (RICHTER,
2008, p. 324).
40

Antropólogo e educador,
Darcy Ribeiro era amigo e
admirador de Anísio Teixeira,
cujos princípios da Escola Nova
foram, em parte, retomados
no projeto de lei para as novas
diretrizes e bases da educação
nacional. De acordo com
Rosa (2005), a ideia do ensino
da arte, segundo da Escola
Nova, articulado em todas
as disciplinas do currículo
(como visto nas interpretações
a partir de Dewey) – e, ao
mesmo tempo, fora da grade
curricular – “o senador foi
explícito ao retirar da LDB o
texto que tornava o ensino da
arte obrigatório considerando
que ele deveria ser ministrado
no espaço extracurricular”.
Assim, a proposição do ensino
da arte ser desenvolvido em um
espaço diferenciado da grade
obrigatória foi deturpada para
uma visão simplista de que o
professor de arte
[continua na página seguinte]
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A fluidez da obrigatoriedade do ensino de arte
nas escolas [...] é uma herança pedagógica do
Movimento Escola Nova, pois defendiam os
educadores, que o ensino das artes deveria ser dado
no espaço extraescolar, fora da grade obrigatória
de ensino. Esta foi a proposição inicial de Darcy,
amplamente combatida por arte/educadores no
país inteiro. Somente com a insistente articulação
dos arte/educadores através da FAEB – Federação
dos Arte/Educadores do Brasil, é que o atual texto
da LDB ficou relativamente mais comprometido
com o ensino de arte obrigatório nas escolas, ainda
que pesem algumas incógnitas a respeito das
áreas e habilitações dos professores que deveriam
estar presentes nas escolas. (ROSA, 2005, p. 71).

[continuação da nota 40]
não era mais necessário nas
escolas, como circulou nos
debates no Senado na época
(ROSA, 2005, p. 69-70). O
projeto de lei teve sua primeira
versão encaminhada ao Senado
em maio de 1992. Os debates
sobre a obrigatoriedade
do ensino de arte, porém,
começaram bem antes, durante
as apresentações iniciais do
projeto, em 1989, e foram
arduamente defendidos pelos
educadores e associações,
com grande destaque para Ana
Mae Barbosa, Laís Aderne e
Alfredo Bosi. Barbosa (2008)
relata o incansável empenho
para mobilizar os professores
de arte desde 1989, além
do trabalho desgastante de
sensibilizar políticos pela causa
da arte na educação, incluindo
várias mensagens pessoais
enviadas a Darcy Ribeiro que
nunca foram respondidas
(BARBOSA, 2008, p. 19-21).
41
A Lei 9.394/96 denomina “ensino da arte” como componente
curricular, no 2º parágrafo do
artigo 26, destituindo o antigo
nome de Educação Artística.

Portanto, a atuação articulada e politizada dos arte/
educadores resultou em mais uma conquista, desta vez a
manutenção do ensino da arte41 como componente curricular
obrigatório, embora relativizada pelas imprecisões que ainda
pairavam sobre a forma de proceder para a garantia do seu
ensino nas escolas, questões que até hoje são temas de
calorosos debates entre os especialistas em educação e ensino
da arte, como a já tradicional cisma entre “linguagens artísticas
diversificadas” e “formação específica do licenciado”.

2.6 Proposições pós-modernas para o ensino da arte:
diálogos e transformações epistemológicas

Pedagogicamente, entre as décadas de 1970 e 1990, em
meio aos embates pela garantia do ensino da arte nas escolas,
e com raras exceções, a prática geral dos professores de arte
permanecia sob um véu de dúvidas e incertezas, agravadas
pela formação aligeirada de licenciaturas curtas e mesmo pela
estrutura existente das licenciaturas plenas com habilitações
específicas que não correspondiam à polivalência almejada
nas escolas. Ainda eram sentidos os resquícios do desenho
geométrico, da livre-expressão e do espontaneísmo agregados
às práticas de técnicas escolares popularizadas no ensino
tecnicista, com base em livros didáticos ou atividades com

96

2 OLHAR PARA O PASSADO E (RE)CONHECER O PRESENTE

imagens infantilizadas mimeografadas ou fotocopiadas. Eram
poucos os professores ou programas de ensino que trabalhavam
com imagens da arte ou de outras fontes midiáticas (BARBOSA,
1999, p. 12-13).
Diretora do Museu de Arte Contemporânea (MAC/USP),
entre 1986 e 1993, Ana Mae Barbosa orientou uma equipe
de educadores do museu a fim de estudar novas propostas
para o ensino de arte alinhado com os desafios da sociedade
contemporânea. Outras pesquisas anteriores42 em diálogo
com os estudos do grupo de educadores do MAC, além das
experiências nas escolas da rede municipal de São Paulo, entre
1989 e 199243, resultaram na Metodologia Triangular, em sua
primeira denominação (BARBOSA, 1999, p. 34), depois revisada
para Proposta ou Abordagem Triangular para o ensino da arte
(BARBOSA, 1998 e BARBOSA e CUNHA, 2010). Baseada em
uma proposição tríptica inter-relacionada entre o fazer artístico,
a leitura da imagem e a contextualização dialogada com o
desenvolvimento integral do sujeito, a Abordagem Triangular
teve sua primeira publicação em 1991, gerando imediata
repercussão, tanto na resistência de professores formados nos
moldes da livre-expressão, quanto na aceitação e tentativa de
adaptações ao cenário existente.
A Imagem no Ensino da Arte anunciou a
nova metodologia provocando uma intensa
discussão entre os arte/educadores, reações
adversas, leituras distorcidas e, até mesmo, certo
modismo: quem trabalhasse com a triangulação
era bom profissional e seus alunos aprendiam
maravilhosamente bem. Ao contrário, aqueles que
trabalhassem com a ideia da livre-expressão eram
considerados ultrapassados.
Entre as inúmeras reações contrárias à abordagem
triangular, presenciei uma que ocorreu no Recife,
protagonizada pelos arte/educadores da Secretaria
de Educação da Prefeitura da cidade do Recife.
Esse grupo assumiu, diante da proposta de Ana
Mae, ao contextualizar a obra de arte e a estética
do cotidiano, uma atitude de revolta. Revolta, hoje,
compreendida como profunda identificação a uma
atitude modernista que considerava o ensino da
arte como uma atividade livre e espontânea e que,
por isso, deveria enfatizar a catarse emocional por
via do fazer. Defendiam o fazer, enquanto Ana Mae
propunha um ensino contextualizado. (AZEVEDO,
2008, p. 253-254).

42

Em publicações, Barbosa
(1998, 1999 e BARBOSA e
CUNHA, 2010) apresenta
profundas reflexões acerca da
Abordagem Triangular e sua
repercussão, além de reconhecer
as influências a partir de
outras pesquisas. Bredariolli
(2010) recolhe as várias fontes
e experiências prévias que
levaram Barbosa a direcionar
as experiências no MAC/USP
à abordagem, como: conceito
de leitura como prática social
libertária de Paulo Freire; os
Estudos Culturais (incluindo a
Cultura Visual) britânicos; os
Estudos Críticos, principalmente
por David Thistlewood; as
experiências das Escuelas al
aire libre mexicanas; as práticas
inovadoras da Escolinha de
Arte de São Paulo (EASP), de
1968 a 1971; a repercussão
da Semana de Arte e Ensino
na USP, em 1980; e o impacto
das formações realizadas
no XIV Festival de Inverno de
Campos do Jordão, em 1983.
Todas essas experiências
foram determinantes para a
concretização teórica e prática
da Abordagem Triangular
(BREDARIOLLI, 2010, p. 27-40).
Nascimento aponta, ainda, a
influência de Dick Field como
crítico do modelo espontaneísta
readiano, o método de
processos mentais de Robert
Saunders e a renovação das
concepções de percepção e
criatividade impulsionada pelas
pesquisas de Rudolph Arnheim,
como pressupostos para a
compreensão das teorias de
Barbosa (NASCIMENTO, 2005, p.
190-198).
43

Neste período, a Secretaria
Municipal de Educação de São
Paulo era comandada por Paulo
Freire (1989-1991) e Mário Sérgio
Cortella (1991-1992).
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Várias pesquisas e publicações
têm sido desenvolvidas nos
últimos anos em torno de
programas de arte/educação e
mediação cultural em instituições
culturais e museus, dentre as
quais podemos citar: Utuari,
2004; Orloski, 2005; Barbosa,
Coutinho e Sales, 2005; Alencar,
2008; Barbosa e Coutinho, 2009;
Minerini Neto (2014).
45

“[...] a cultura visual pode
ser entendida como um objeto
aproximando a reflexão crítica,
constituído de tudo o que pode
ser visto ou sentido, ou que
seja comunicado por meio de
visualidades. Não somente
reconhecendo as linguagens
visuais (pintura, gravura, desenho,
escultura, fotografia, história
em quadrinhos, performances,
procedimentos, artes gráficas,
moda, design, propagandas,
web sites, filmes televisão,
entre outras), mas também as
entendendo como formas de
produção cultural. A cultura
visual tem uma clave sobre a
produção, recepção, intenção,
organização que pressupõe
considerarmos as visualidades
em contexto de significado, ou
seja, estudar o visual como uma
reflexão cultural partindo do que
seja real para a construção de
repertórios e imaginários visuais
para a produção de sentido
do sujeito contemporâneo”
(LAMPERT, 2010, p. 444-445). A
Cultura Visual está imbricada na
gênese da Abordagem Triangular,
se considerarmos as propostas
que a fundamentaram como
atividades da Escolinha de Arte
de São Paulo (EASP), entre 1968
e 1971, em que os alunos já
buscavam analisar as imagens
da publicidade e do design, ou
do XIV Festival de Inverno de
Campos do Jordão,
[continua na página seguinte]
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A mudança de paradigma provocou, além da resistência,
o retorno do problema da difusão dos novos ideais que
acompanha a formação do arte/educador no país desde os
ideais de Dewey, Cizek, Read e Lowenfeld: a interpretação
parcial ou indireta de conceitos fundamentais, agravada pelo
distanciamento dos estudos originais. Assim, a Abordagem
Triangular sofreu com deturpações que a reduziram a atividades
mecânicas, segmentadas e rígidas, resultando, geralmente,
em releituras-cópias ao final do processo, o que acrescentava
pouco ao repertório do aluno. Tais interpretações vêm sendo
combatidas pelos crescentes esforços de professores de arte,
associações e universidades que estão propondo reflexões
em torno da Abordagem Triangular em publicações, eventos
acadêmicos, programas de formação e qualificação docente
nos últimos anos, incluindo iniciativas oriundas de instituições
culturais e museus, vinculados a órgãos públicos, empresas
privadas ou organizações não governamentais, que têm
direcionado sua captação de público especificamente aos
professores e alunos44.
A Abordagem Triangular, fundamentada na educação
como prática libertária e na compreensão crítica das culturas
que se inter-relacionam nos grupos sociais, é identificada como
uma concepção pós-moderna de ensino da arte, abrangendo
outros conceitos atuais que vêm ganhando muito espaço nas
últimas décadas como a Cultura Visual45 e a Multiculturalidade46.
A educação cultural que se pretende com a
Proposta Triangular é uma educação crítica do
conhecimento construído pelo próprio aluno, com
a mediação do professor, acerca do mundo visual
e não uma “educação bancária”.
A Proposta Triangular é construtivista,
interacionista, dialogal, multiculturalista e é
pós-moderna por tudo isto e por articular arte
como expressão e cultura na sala de aula, sendo
esta articulação o denominador comum de
todas as propostas pós-modernas do ensino
da arte que circulam internacionalmente na
contemporaneidade. (BARBOSA, 1998, p. 40-41).

A compreensão epistemológica da Abordagem
Triangular continua sendo um desafio na formação do educador
contemporâneo, pois mesmo arrefecendo o ímpeto pelo
ideário modernista iconoclasta e autoexpressivo, a articulação
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dos vértices do fazer, da leitura e da contextualização para a
construção da reflexão crítica e dialogada com os dilemas da
sociedade atual, requer uma sólida formação multicultural do
educador. A própria crença da hierarquia entre os vértices da
abordagem, sendo relativamente comum o pensamento em uma
via única de leitura da imagem, seguida da contextualização
e, por fim, da criação artística, é revista pelas práticas pósmodernas não como passagens unilaterais, mas em um ir e
vir constante, dependendo das possibilidades existentes – o
que levou Barbosa (2005b, p. 15) e Lampert (2010, p. 444) a
identificar uma “Abordagem Triangular em zigue- zague”, ou seja,
a não hierarquização dos vértices para a tessitura contextual e
relacional pela arte ou imagem.

2.7 O ensino da arte na pós-graduação: lutas, conquistas
e esperanças
Todas essas pesquisas e revisões caminham para a
reflexão do percurso histórico do ensino da arte, considerando
a necessidade da pesquisa e a formação qualificada de
educadores em arte, principalmente por programas de pósgraduação em universidades. Dentro deste panorama, já nos
referimos à pesquisa de Peres (2015) sobre os Cursos de
Especialização em Desenho e Artes Industriais do Instituto
de Educação do Distrito Federal (RJ), na década de 1930,
como uma das primeiras iniciativas acadêmicas a propor uma
complementação ou ampliação da formação dos professores
de arte para atuarem no que na época era definido como ensino
primário e secundário. Em tempos mais recentes, os cursos
de licenciatura em Educação Artística começaram a surgir no
Brasil a partir de 1973, porém, os de pós-graduação surgiram
em 1982-1983 com a criação da linha de pesquisa em ArteEducação (BARBOSA, 1989, p. 175) na Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), “constando
de doutorado, mestrado e especialização, com orientação
de Ana Mae Barbosa” (BARBOSA, 2008, p. 12-13). O Curso de
Especialização em Arte/Educação da ECA/USP foi criado em

[continuação da nota 45]
em 1983, com as oficinas de
leitura crítica de televisão,
introdução ao videoteipe e arte
em reprografia. Tais experiências
foram incorporadas à estrutura
conceitual da Abordagem
Triangular, tanto que Barbosa
frisa que no título da obra
publicada, A imagem no ensino
da arte, a palavra “imagem” foi
escolhida para não se restringir
apenas às obras de arte
(BARBOSA e CUNHA, 2010, p. 16).
46

“O multiculturalismo no ensino
da arte tem chegado ao Brasil
por muitos caminhos, vindo de
preocupações e discussões
que se iniciaram nos Estados
Unidos e na Europa, a partir
de problemas sociais que se
acumulam naquelas sociedades.
Como essas preocupações
relacionavam-se principalmente
com os conflitos étnicos
presentes naqueles países, a
educação multicultural enfocou
especialmente esse aspecto.
No entanto, tal enfoque foi
sendo ampliado, tendo em
vista as numerosas culturas
presentes em toda a sociedade,
baseadas em aspectos como
religião, idade, gênero, ocupação,
classe social etc. sendo que a
questão étnica é apenas uma
das características do indivíduo.
[...] A educação multicultural
[...] envolve o desenvolvimento
de competências em muitos
sistemas culturais. Ela reconhece
similaridades entre grupos
étnicos ao invés de salientar
as diferenças, promovendo o
cruzamento cultural de fronteiras
entre as culturas, sejam elas
quais forem, e não a sua
permanência” (RICHTER, 2002, p.
86-88). Essa preocupação com a
educação multicultural
[continua na página seguinte]
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1984, portanto, em um momento crucial para o desenvolvimento
da área da arte/educação e de reabertura sociopolítica no
Brasil. As antigas posturas advindas de paradigmas anteriores
(concepções modernistas, ideário escolanovista e imposições
tecnicistas) demandaram uma intensa busca por revisões e
análises como propostas para o futuro da área, somadas à
crescente organização coletiva dos educadores que fortaleceram
as bases para a reivindicação do reconhecimento da área,
inclusive no campo acadêmico e da pesquisa. Em relação a
outros cursos de especialização que surgiram após as mudanças
da LDB de 1971, Barbosa destaca que em sua maioria serviam
como complementação do diploma para o exercício da docência
na escola secundária, porém careciam de qualidade para garantir
as transformações necessárias para o desenvolvimento da área
de arte/educação.
A experiência prova que, com poucas exceções
como os cursos de especialização na Universidade
da Paraíba, 1984, em Curitiba, 1986, e na UDESC em
Florianópolis, 1987, em geral os cursos rápidos de
especialização não são suficientes para fornecer
aos professores universitários o conhecimento
básico que eles precisam para preparar professores
de arte para escolas secundárias. Em geral, aqueles
cursos funcionam como uma fonte para um
diploma que conta por melhores salários ou para
melhorar o status dos professores universitários.
(BARBOSA, 1989, p.174).

Apesar da crítica de Barbosa, o surgimento dos cursos
de especialização também pode ser entendido como uma
demanda crescente pela qualificação dos professores de arte, a
partir da década de 1980. O florescimento de outros programas
[continuação da nota 46]
já estava inserida na Abordagem
Triangular, visto que na sua
publicação original consta “a
ideia de reforçar a herança
artística e estética dos alunos
com base em seu meio
ambiente” (BARBOSA, 1999, p.
24), com a ressalva de que deve
ser bem conduzida a fim de não
criar abismos culturais entre
indivíduos e grupos sociais.

de pós-graduação específicos ao ensino da arte revela-se como
marco para a história recente da arte/educação no país: após a
inauguração da linha de pesquisa no programa de pós-graduação
da ECA/USP, mesmo de forma gradual e compassada, no final
da década de 1990 foram criadas outras linhas de pesquisa
similares, como na Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, em 1998 (BARBOSA, 2001, p.
20), seguido de várias outras universidades em todo Brasil
(BARBOSA, 2008, p. 13).
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Em relação à produção acadêmica, um grupo de
pesquisadores, liderado por Barbosa, realizou um dos primeiros
levantamentos das pesquisas produzidas no Brasil, entre 1981 a
1993, em que foram reunidas 79 dissertações e teses realizadas
no período, e cujo resultado foi registrado na publicação do livro
Arte/educação: leitura no subsolo, lançado em 1996. Com intuito
de promover a aprovação de bolsas de estudo junto aos órgãos
de fomento à pesquisa – que desconsideravam as pesquisas
em arte/educação como aptas a serem incentivadas –, o estudo
acabou por comprovar o crescimento da área, especialmente
pela criação de linhas de pesquisa específicas nos programas
de pós-graduação nas universidades brasileiras (BARBOSA,
2001, p. 9-10). Considerando que, até 1989, no Brasil, havia
apenas uma doutora em ensino da arte em Artes Visuais, duas
em Teatro-Educação e uma em Educação Musical (BARBOSA,
1999, p. 15-16), nos anos seguintes o aumento quantitativo é
notável, apesar de, no livro, Barbosa não especificar a quantidade
de teses de doutorado das 79 pesquisas abordadas. Com
relação à questão qualitativa, porém, a pesquisa apresentou
constatações delicadas, como, por exemplo, o limitado uso de
fontes de pesquisa teórica, sobretudo em língua estrangeira (em
especial em um momento que pouco material existia em língua
portuguesa), freando o potencial das pesquisas (BARBOSA, 2001,
p. 20). Barbosa calcula que, em termos quantitativos, o número
de dissertações e teses deve ter quintuplicado entre 1993 e
2003, passando de 79 para quase 400 trabalhos de pesquisa
em pós-graduação na área (BARBOSA, 2008, p. 13). Atualmente,
segundo informações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio de sua Plataforma
Sucupira de levantamento de dados referentes aos programas de
pós-graduação no Brasil, são 57 Programas de Pós-Graduação
em Artes registrados, englobando as diversas ramificações
relativas à grande área de Artes, sendo que destas, filiam-se 43
linhas de pesquisa que possuem em suas descrições relações
com ensino e aprendizagem da arte (Artes Visuais, Música,
Teatro ou Dança)47. Diante de tal cenário, é possível pressupor
que, juntamente com o crescimento dessas linhas de pesquisa
nos programas de pós-graduação, houve um acompanhamento
quantitativo da produção de pesquisas relacionadas à arte/
educação nos últimos anos, apesar de difícil estimativa, ao
considerarmos que, segundo a CAPES, foram registradas 2.501

47

Dados obtidos por meio da
Plataforma Sucupira da CAPES,
em 11 de novembro de 2016, e
conferidos com os sítios dos
programas de pós-graduação
registrados.
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Dados obtidos por meio do
Banco de Teses e Dissertações
da CAPES, em 11 de novembro
de 2016.
49

Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) são
documentos criados por
especialistas e educadores a
partir de um projeto centralizado
pelo MEC e lançado em 1997
para orientar as equipes
escolares em cada componente
curricular. O de Arte caracterizase por recomendar a exploração
das quatro linguagens artísticas
(Artes Visuais, Música, Teatro
e Dança), além de propor
organizações didáticas baseadas
na Abordagem Triangular, sem
anunciá-la explicitamente.
Apesar de alguns pesquisadores
olharem com reservas alguns
ganhos pelos PCNs, como
a influência nas práticas de
educadores estagnados pela
prática acrítica (ROSA, 2005),
os parâmetros são motivo
de críticas de vários outros
educadores (BARBOSA, 1998,
2002b, 2008; e PENNA, 2012). “A
pretensão de um único professor
realizando as propostas
dos PCN-Arte em todas as
linguagens artísticas contradiz
a amplitude e profundidade
das propostas específicas,
atualizando a polivalência e
conduzindo, inevitavelmente, a
um esvaziamento de conteúdos.
Se os PCN-Arte forem
implementados desta forma, ou
se ficarem apenas no papel – em
belos planejamentos e relatórios
–, estarão sendo reduzidos
a meros atos de discurso,
mascarando, na verdade, a
ausência de renovação das
ações pedagógicas em arte”
(PENNA, 2012, s/p.). Como
mencionado no Capítulo 1,
[continua na página seguinte]
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dissertações de mestrado e 690 teses de doutorado no campo
ampliado de Artes, entre 2013 e 2016, ou seja, 3.191 trabalhos
de pesquisa acadêmica em nível de stricto sensu em Artes
produzidos nos últimos três anos48.
A primeira década do novo milênio foi vivida com
muitos desafios superados, porém outros inúmeros ainda
existem para serem enfrentados. Ao se pensar criticamente
os caminhos construídos pela área de arte/educação no Brasil
nas últimas décadas, torna-se imprescindível retomar as ações
que demandam os três argumentos iniciais emprestados de
Barbosa sobre a importância dos estudos históricos: estudar a
história do ensino e da aprendizagem da arte para compreender
o presente; conhecer o passado para se reconhecer como arte/
educador e lutar por um lugar ao sol; e combater a amnésia
crítica que cega nossa posição e atividades na escola, no museu,
na instituição cultural, na organização não governamental e em
todos os campos profissionais que demandem um educador
especializado no ensino da arte. Assim,
[...] conhecer o passado, encarando-o como uma
condição histórica de possibilidade, é um passo
importante para evitar que seja uma imposição
massacrante e o presente não seja mais o que é.
(NASCIMENTO, 2005, p. 18).

Muito ainda há de ser feito, como, por exemplo, superar
o paradoxo das formações específicas nas licenciaturas em
arte diante da diversidade das linguagens artísticas (Artes
Visuais, Música, Teatro e Dança) desdobrados pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais49, considerando a falência do modelo
polivalente da antiga Educação Artística. Isso demonstra que
há muitas questões a serem tratadas, discutidas, refletidas e
deliberadas pelos educadores do país, considerando os árduos
anos de lutas desta e de outras gerações de professores que
edificaram o espírito crítico que é possível vivenciar na atualidade.
Este condensado olhar sobre a trajetória da arte
na educação no Brasil do século XX e XXI apresenta-se
como cenário para a reflexão da pertinência de um curso de
especialização lato sensu que tinha sido criado e recriado pela
própria dinâmica epistemológica e das relações sociais inerentes
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ao ambiente universitário. De certa maneira, historicamente,
o curso testemunhou todas as transformações da área de
arte/educação em seu período de funcionamento, passando,
por suas alas, educadores, artistas e pesquisadores que
tiveram a oportunidade de vivenciar e consumar experiências
significativas, reestruturando seu entendimento e sua prática
educativa. O Curso de Especialização em Arte/Educação da
ECA/USP compõe também, em si, a memória dos esforços pelo
reconhecimento acadêmico da área de ensino da arte, desde
seu início, na profusa década de 1980, até seu encerramento,
em 2001, assunto explorado no próximo capítulo.

[continuação da nota 49]
nas discussões sobre o assunto
na minha vivência no
Curso de Especialização em
Arte/Educação da ECA, em
2001, este debate continua em
pleno fervor, considerando que a
dimensão desta questão envolve
tanto o papel e o campo de
atuação do arte/educador, além
de sua própria formação.

Os arquivos do curso de
especialização em arte/
educação da ECA/USP
(1984 a 2001):

Novas concepções
para a formação
docente
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A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida.
Quando estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem
documentos escritos, quando não existem. Com tudo o que a
habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu
mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras. Signos.
Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas
daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de
tiro. Com os exames de pedras feitos pelos geólogos e com as
análises de metais feitas pelos químicos. Numa palavra, com
tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve
o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade,
os gostos e as maneiras de ser do homem.
Lucien Febvre

O historiador francês Jacques Le Goff apresenta-nos
instigante reflexão sobre a análise de documentos para a
ciência histórica em seu livro História e memória, especialmente
no

capítulo

“Documento/monumento”.

Baseando-se

em

pensadores como Michel de Certeau, Lucien Febvre, Marc Bloch,
Paul Zumthor e Michel Foucault, considera estreito o limite que
fora conferido ao que se designou “documento” como a única
referência para a análise historiográfica a partir do século XVII
e exaltado nos séculos XIX e XX pelo pensamento positivista.
O documento, em sua etimologia latina documentum, derivada
de docere (ensinar), passou a ser adotado como sinônimo de
“prova” e aplicado no vocabulário legislativo, prontamente
associado como um testemunho essencialmente escrito (LE
GOFF, 2012, p. 510-511). Restringir-se ao documento escrito
como única evidência válida para a constituição da reflexão
histórica apresenta dois problemas imediatos ao estudioso:
descartam-se outras fontes possíveis de testemunho da
história; e distinto o documento (considerado) autêntico, passase a conferir-lhe valor da verdade eximindo o pesquisador de
analisar o próprio contexto de produção do documento.
Para resolver essas questões, Le Goff parte para outra
forma de memória histórica, o “monumento”.
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A palavra latina monumentum remete à raiz indoeuropeia men, que exprime uma das funções
essenciais do espírito (mens), a memória (memini).
O verbo monere significa “fazer recordar”, de onde
“avisar”, “iluminar”, “instruir”. O monumentum é
um sinal do passado. Atendendo às suas origens
filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode
evocar o passado, perpetuar a recordação, por
exemplo os atos escritos.
[...] O monumento tem como característica o ligar-se
ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária,
das sociedades históricas (é um legado à memória
coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa
parcela mínima são testemunhos escritos.
(LE GOFF, 2012, p. 510, grifos do autor).

Le Goff em suas reflexões considera todo documento um
monumento, admitindo que seja um elemento intrínseco ao seu
contexto, um “produto da sociedade que o fabricou segundo as
relações de forças que aí detinham o poder” (LE GOFF, 2012, p.
520), portanto, não é isento de análises críticas circunstanciais.
Além disso, amplia-se o horizonte de fontes para a pesquisa
histórica ao contar com outros testemunhos que vão além do
texto escrito. Le Goff, porém, alerta para a disposição crítica
que se faz necessária com a distensão das fontes históricas: o
olhar aguçado do pesquisador ciente do limite da verdade que
se aspira em seus estudos.
O documento é monumento. Resulta do esforço
das sociedades históricas para impor ao futuro
– voluntária ou involuntariamente – determinada
imagem de si próprias. No limite, não existe
documento-verdade. Todo documento é uma
mentira. Cabe ao historiador não fazer papel de
ingênuo. (LE GOFF, 2012, p. 522).

Uma forma de superar esse risco é adotar uma postura
crítica de “múltiplos modos de abordar um documento”, não
isolando os “documentos do conjunto de monumentos de que
fazem parte”, buscando outras formas de documentos além da
escrita e construindo uma “nova erudição capaz de transferir este
documento/monumento do campo da memória para o da ciência
histórica” (LE GOFF, 2012, p. 522-523). E é sob essa inspiração, que
une cautela e sabedoria, que iniciamos este capítulo, com o intuito
de estabelecer uma análise sobre o desenvolvimento do Curso de
Especialização em Arte/Educação da ECA/USP.
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3.1

Documentos

e

monumentos

do

Curso

de

Especialização da ECA/USP
A reflexão de Le Goff foi fundamental para a pesquisa,
considerando que as fontes materiais, sobretudo escritas,
acerca do Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/
USP, são numerosas, porém em sua maior parte, de natureza
burocrática de controle de funcionamento. Assim, partimos
também para a captação de narrativas das memórias de
pessoas que vivenciaram o curso. Ao admitirmos a necessidade
de conjugar documentos/monumentos de diversas naturezas,
potencializamos o olhar sobre os fatos que constituíram
historicamente o curso, assim como dar voz às experiências
singulares que foram construídas na prática diária de
coordenadores, professores e alunos.

50

Pesquisa de documentos da
CCE/ECA realizada em abril, maio
e junho de 2014.
51

Pesquisa de documentos do
NACE/NUPAE realizada em junho
de 2013, e junho a agosto de
2014.
52

Exceção aos anos de 1985
e 1996, cujas informações não
foram encontradas nos arquivos
da CCEU/ECA. Com relação a
1985, podemos entender que, o
fato de terem sido criados dois
cursos de duração anual, em
que o segundo seria sequência
do primeiro, o projeto elaborado
para a edição de 1984 teria sido
aprovado com sua proposta
de continuidade para o ano
seguinte. Isso explicaria a falta de
evidências para o curso de 1985.
O caso de 1996 será abordado ao
longo do capítulo.

Portanto, as reflexões feitas a seguir advêm destas
duas nascentes de informação: os arquivos documentais e
as narrativas captadas em entrevista. Da primeira nascente,
revolvemos, selecionamos e analisamos materiais escritos
localizados em pesquisa de duas fontes documentais: os
arquivos da Comissão de Cultura e Extensão Universitária
(CCEU/ECA)50 e os arquivos do extinto Núcleo de Apoio à
Cultura e Extensão em Promoção da Arte na Educação (NACE/
NUPAE)51, localizados atualmente no Departamento de Artes
Plásticas da ECA (CAP).
Os documentos arquivados na CCEU/ECA estão
organizados em três pastas-arquivo referentes às edições
anuais do Curso de Especialização de 1984 a 199852. O material
escrito sobre as edições do curso de 1999 a 2001 foi localizado
apenas nos arquivos do NACE/NUPAE. Os documentos da
CCEU/ECA incluem, principalmente:
a) Ofícios de trâmites diversos (entre coordenação do
curso, chefia do CAP, chefia da Comissão de Extensão
e Cultura Universitária, diretoria da ECA e PróReitoria ou Reitoria da USP, respeitadas as instâncias
hierárquicas) para toda sorte de solicitações para
implantação, para alterações ou de informações
sobre o curso;
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b) Formulários anuais de “Proposta de curso
extracurricular” contendo informações para seu
funcionamento53 – coordenação, objetivo, período
de realização, carga horária, requisitos de ingresso,
quantidade máxima de alunos, organização curricular,
corpo docente, critério de avaliação e campos de
aprovação das instâncias superiores;
c) Relação final dos cursistas de cada ano, com dados
de frequência e nota;
d) Currículos de membros do corpo docente não
pertencente à USP.
As três pastas-arquivo54 estão arranjadas anualmente,
porém de forma fragmentada, devido à reorganização feita
nos documentos em anos posteriores. Neste momento da
pesquisa, apoiamo-nos, sobretudo, em documentos de dois
tipos, arquivados na CCEU/ECA: os formulários de “Proposta de
curso extracurricular”, com as variações surgidas no decorrer da
história do Curso de Especialização, e os ofícios de tramitação
entre o CAP e a ECA, entre a ECA e a Reitoria da USP, ou outras
instâncias da universidade, muitas vezes aparentando ter uma
relação mais próxima com a vida do curso, em especial as
negociações para alterações ao longo de seu desenvolvimento,
inseridas no processo temporalmente. Assim, procurando fazer
uma análise mais adequada, escolhemos apresentar algumas
informações baseadas nos ofícios e seus anexos para a
compreensão mais ampla da história e do funcionamento do
Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP.
Entre os anos de 1999 e 2001 não há registros de
solicitação para autorização do Curso de Especialização nos
arquivos do CCEU/ECA, apenas documentos de funcionamento
nos arquivos do NACE/NUPAE. Os documentos remanescentes
do NACE/NUPAE são de naturezas diversas, considerando
que o núcleo possuía vários projetos paralelos ao Curso de
Especialização, como os cursos de aperfeiçoamento e de
aprofundamento realizados com regularidade entre 1998
e 2002, além de outros eventos oferecidos de acordo com
circunstâncias específicas, como palestras, encontros ou
oficinas com professores convidados ou que partiam de
pesquisas dos docentes integrados ao núcleo. No total, o

53

Este formulário sofreu duas
alterações substanciais ao longo
do tempo, deixando de registrar a
organização curricular e o critério
de avaliação a partir de 1992, bem
como os requisitos de acesso a
partir de 1995.
54

a) Arquivo CCEU/ECA, pasta
nº 87.1.395.27.5, assunto:
“Curso de Arte-educação I e II,
a nível de [sic] especialização
pelo período de março a
dezembro de 1988/89”,
abertura em 03 de dezembro
de 1987.
b) Arquivo CCEU/ECA, pasta
nº 90.1.522.27.0, assunto:
“Curso de extensão
universitária – especialização
‘Arte na educação I e II’ sob
coordenação da Profa. Dra.
Ana Mae Tavares Bastos
Barbosa”, abertura em 02 de
julho de 1990.
c) Arquivo CCEU/ECA, pasta
nº 90.1.582.27.3, assunto:
“Curso de extensão
universitária – especialização
‘Arte na educação I’”, abertura
em 27 de julho de 1990.
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material encontra-se disposto em sete caixas organizadoras.
Depois da triagem, destacando apenas o que diz respeito ao
Curso de Especialização, foi selecionada ainda grande variedade
de documentos, a destacar:
a) Projeto

de

constituição

do

NACE/NUPAE

e

documentos de apoio;
b) Avaliações semestrais de cursistas de 1998;
c) Relatórios financeiros;
d) Relatório geral do NACE/NUPAE e anexos;
e) Projetos dos cursos de especialização de 1997, 1998
e 1999;
f) Pastas-arquivo contendo informações dos cursos de
1984 a 200155, em geral, fichas de inscrição, currículos
dos cursistas e listas de presença;
g) Relatório final do NACE/NUPAE para o encerramento
das atividades em 2008;
h) Envelopes com certificados não retirados pelos
cursistas de 1998 a 2001 e os respectivos documentos
de controle de retirada;
i) Informativos diversos sobre as edições dos cursos
de especialização;
j) Cópias de ofícios referentes ao funcionamento e
mudanças do curso.
Tal variedade de documentos foi reagrupada como
procedimento de captação das informações em confronto com
as levantadas no arquivo da CCEU/ECA.
A segunda nascente de informações, baseada nas
ideias de Le Goff sobre documentos/monumentos, constituise da captação de narrativas pessoais com o objetivo principal
de fazer o levantamento da gênese e do desenvolvimento geral
do curso a partir das duas responsáveis pela sua criação: a
narrativa da Profa. Dra. Regina Stela Barcelos Machado, que
coordenou o curso ao longo de seus anos de funcionamento, e a
outra, da Profa. Dra. Ana Mae Tavares Bastos Barbosa, mentora
55

Exceto de 1996.

e fundadora do curso.
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A primeira entrevista foi feita com a professora Regina
Machado, em julho de 2013, paralela às primeiras explorações dos
documentos do NACE/NUPAE armazenados no CAP, objetivando
levantar outras possíveis fontes documentais e marcar
momentos ou pessoas a fim de direcionar o desenvolvimento da
pesquisa. Em sua narrativa, Machado apresentou o panorama
do surgimento do Curso de Especialização e seu diálogo com o
Programa de Pós-Graduação stricto sensu da ECA; os esforços
da professora Ana Mae Barbosa para o projeto e implantação
do curso (além de outros em diversas partes do país); a criação
do NACE/NUPAE por volta de 1993/94 e a indicação de procurar,
nos arquivos do CCEU/ECA, os processos de aprovação e
funcionamento do curso.
A segunda entrevista foi com a professora Ana Mae
Barbosa, em 29 de outubro de 2013, e seguiu a linha da primeira,
a fim de permitir a fluência do discurso da professora, apesar
de já tocar em questões pontuais decorrentes da conversa
com Regina Machado. Assim, Barbosa explicitou questões
importantes como o empenho na criação do Curso de
Especialização, suas dificuldades iniciais, os conflitos internos
na ECA que provocaram mudanças nas características do curso
– por exemplo, a dissociação total com o stricto sensu, a criação
do NACE/NUPAE, e ainda alguns indícios que influenciaram o
encerramento do curso e do núcleo.
Dessa forma, foi possível traçar, em linhas gerais,
um princípio histórico do Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP, evidenciando as transformações
que o remodelaram em função das circunstâncias de seu
funcionamento, considerando o contexto geral do ensino da
arte tratado no capítulo anterior, em especial do papel da ECA
a partir da década de 1980. Machado, em sua narrativa, marca
três momentos distintos do curso, ratificados pela fala de Ana
Mae Barbosa: o primeiro momento, em diálogo próximo ao PPG
stricto sensu de Artes da ECA; o segundo momento, a separação
para constituir um curso próprio; e o terceiro momento, em que
se integra ao NACE/NUPAE, até o seu encerramento. A partir dos
três momentos-chave, seguem as reflexões sobre os ciclos de
funcionamento do curso.
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3.2 As trilhas abertas para a pós-graduação (1984 a 1990)
O curso de graduação com Licenciatura em Educação
Artística da ECA surge em 1972, em resposta à Lei Federal nº
5.692/71 que institui a disciplina na educação básica em todo
território nacional, como abordado no capítulo anterior, sendo
que o mestrado em Artes da ECA fora credenciado em 1974
e o doutorado, em 1980 (PRADO, 2009). Segundo a entrevista
concedida por Barbosa, a linha de pesquisa voltada para arte/
educação surge entre 1981 e 1982 por sua iniciativa, então
professora da ECA/USP. Logo após sua inserção no Programa
de Pós-Graduação da ECA, Barbosa constatou o esvaziamento
das turmas que acompanhavam as disciplinas do stricto sensu,
como consequência do sistema de ingresso dos alunos.
[...] Eu começo a observar uma coisa: cada um de
nós só podia receber apenas dois orientandos, de
início, mas todo mundo queria dar curso na pósgraduação. Porque era excitante dar um curso
da pós-graduação com poucos alunos etc. Além
de dar prestígio para o professor. Naquela época
dava prestígio. E eu via os cursos vazios porque o
aluno cumpria os créditos e ia escrever sua tese e
ficava quatro, cinco anos – naquela época ficava
até cinco anos para fazer um doutorado, três anos
para fazer um mestrado, fora as prorrogações. E aí
o professor ficava dando aula para... Não entrava
aluno... Não entrava aluno para preencher os
cursos. (BARBOSA, Entrevista, 29/10/2013).

O tempo de permanência dos alunos regulares somado
à instauração recente da linha de pesquisa voltada para arte/
educação produziu outro efeito perceptível, o afunilamento de
candidatos a pesquisadores que permaneciam fora do programa
em função da baixa oferta de vagas.
[...] Você, por exemplo, queria entrar para fazer
pós-graduação. Era muito difícil, porque só tinha
Ana Mae e também a própria área não oferecia
disciplinas, a não ser a disciplina dela. (MACHADO,
Entrevista, 29/07/2013).

Então, em meio aos esforços para o reconhecimento e
desenvolvimento da área de arte/educação em plena década de
1980, período de grandes transformações nas universidades,
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Barbosa iniciou a criação de um novo modelo de curso, em
formato de especialização lato sensu, a ser lançado a partir de
março de 1984. É admirável a garra e a energia que Barbosa
despende não somente para a criação do curso, mas, também,
para a consolidação de toda a área de arte/educação no país.
Como visto no Capítulo 2, os anos de 1980 foram de grande
ebulição para o ensino da arte, com o crescente olhar crítico
sobre a disciplina de Educação Artística, a preocupação com a
formação e qualificação dos professores de arte e o surgimento
de entidades representativas dos arte/educadores em todo
o Brasil. Com o esmaecimento da ditadura, os processos de
anistia a perseguidos políticos e a renovação da autonomia nas
universidades, grupos de educadores liderados por Barbosa
organizam eventos marcantes para a história do ensino da arte
no país, como a Semana de Arte e Ensino da USP (1980), os
três Congressos de História do Ensino da Arte (USP, 1984; UFBA,
1986 e USP, 1989) e a proposta de qualificação dos professores
de arte da rede estadual paulista como bolsistas do XIV Festival
de Inverno de Campos do Jordão (1983). Além disso, de 1986
a 1993, foi diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP,
onde desenvolveu projetos significativos na área de educação,
ajudando a fortalecer outro campo de atuação para o arte/
educador em museus e espaços culturais, dentre os quais
destacamos a sistematização do conjunto de experiências
práticas e fundamentações teóricas que estruturaram a
Abordagem Triangular para o ensino da arte. A criação de uma
linha de pesquisa de Ensino/Aprendizagem no PPG da ECA
seria, então, mais uma das conquistas neste período, entre
1981 e 1982. Convém ainda acrescentar que todas as ideias
e desejos somente saíram do papel com muita luta e energia,
que Barbosa sempre assumiu. Pois, como multiplicar uma área
de conhecimento como arte/educação, cuja rica história tem
acompanhado as transformações significativas da educação
nacional nas últimas décadas, mas que para o olhar de
políticos ou até mesmo de outros professores e especialistas
de outras áreas era vista como um campo menor ou “uma área
bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor
das tendências e dos interesses” (Parecer CFE nº 540/77)?
Em sua narrativa, Barbosa confirma que só assumiu, de fato,
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seus primeiros orientandos no PPG da ECA, após persistência
de sua parte para conseguir, finalmente, o status de professora
com dedicação em tempo integral, aprovada por uma banca
examinadora, pois sua solicitação fora muitas vezes negada
(BARBOSA, Entrevista, 20/10/13). Regina Machado confirma
esse espírito desbravador e enérgico de Ana Mae Barbosa para
a implantação do novo modelo de Curso de Especialização em
Arte/Educação:
Ana Mae tinha uma posição na academia que
era de abrir espaços para arte/educação. Nunca
para ela, isso é uma coisa muito impressionante.
Ela, nunca na vida, nunca vi Ana Mae pensar em
termos pessoais. Tudo que ela fazia era abrir
espaços para a área de arte/educação. E como
ela fazia isso? Com muita força e ela fazia tudo
que precisava, direitinho. Fazia as articulações,
as alianças, ela conhecia todo mundo, ia a todas
as reuniões, enfim, ela foi uma pessoa que se fez
respeitar, como alguém que se viesse com um
projeto, aquilo era aprovado. Foi exatamente o
que aconteceu com o Curso de Especialização.
Ela fez aprovar esse curso com a força e o poder
dela para que essa situação se abrisse. Daí ela foi
embora, [...] porque a função dela, na maioria das
vezes, é essa: ela abre uma floresta a faca, ela cria
uma trilha e depois bota as pessoas nessa trilha
para as pessoas continuarem esse trabalho. Na
minha experiência, na minha memória, foi isso que
aconteceu. (MACHADO, Entrevista, 29/07/2013).

Esse é o sentido estratégico que ressaltamos da atitude
de Barbosa: já havia uma intenção clara de fortalecer a arte/
educação na formação e qualificação de professores de arte,
fazendo com que concebessem a proposta de abrigar no PPG
da ECA um curso novo, divido em dois módulos, denominados
Curso de Especialização de Arte na Educação I e II. Cada um
tinha sua terminalidade anual, porém, exigia-se para o Curso de
Especialização de Arte na Educação II, no segundo ano, que o
candidato tivesse realizado o primeiro curso ou que lecionasse
no ensino superior, enfatizando a qualificação de professores
formadores. Além disso, os cursistas deveriam se matricular nas
disciplinas oferecidas no PPG stricto sensu para complementar
a carga dos cursos, permitindo que estreitassem o contato com
o mestrado e o doutorado.
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Um curso dessa natureza poderia ser como uma
abertura de portas a esses alunos que quisessem
entrar na ECA/USP e, a partir do fato de fazer as
disciplinas no curso, já podiam se familiarizar com
o ambiente acadêmico. As disciplinas, no início,
valiam créditos para... Por exemplo, se um aluno
fosse fazer mestrado depois, as disciplinas que
ele fazia no Curso de Especialização poderiam
ser aproveitadas como créditos. Era um modo de
entrar em contato com os professores da ECA e
de ter, por esse meio, uma entrada mais possível
ao ambiente da pós-graduação. (MACHADO,
Entrevista, 29/07/2013).

Tal motivação constituiu o próprio objetivo e a justificativa
registrados na primeira proposta do Curso de Especialização,
encaminhada em 1984. Se não era possível, na época, aumentar
a quantidade de vagas para futuros pesquisadores em arte/
educação no stricto sensu, a especialização foi a solução
encontrada para aumentar a chance de ampliar o quadro
discente, mesmo que fosse para outras linhas ou áreas de
concentração de pesquisa.
O problema dos alunos especiais se agrava à
medida que eles se multiplicam e aumenta muito
pouco o número de professores orientadores.
Cada ano se torna mais doloroso enfrentar a
longa fila de candidatos à Pós-Graduação, que
praticamente terminaram seus créditos como
alunos especiais.
Para resolver o problema, proponho que cada
Departamento da ECA organize para 1984 pelo
menos dois Cursos de Especialização.
A ideia seria aproveitar a infraestrutura curricular
da Graduação e da Pós-Graduação acrescentadose Seminários e Cursos específicos.
(Proposta de curso extracurricular aprovado pela
Congregação da ECA, Objetivo do curso de 1984,
Arquivo CCEU/ECA, 1987)56.

Portanto, a proposta para a especialização em
arte/educação considerava os créditos de disciplinas para
complementação do próprio curso e, caso o cursista fosse
aprovado posteriormente no mestrado ou doutorado, poderia
aproveitá-los. Com isso, procurava-se facilitar o contato dos
cursistas com o ambiente acadêmico de pesquisa e aproximálos de outros professores que potencialmente poderiam se
tornar orientadores, mesmo que transitando em áreas distintas
à arte/educação.

56

A terminologia “alunos
especiais” se refere a cursistas
pré-selecionados e aprovados
pelos docentes responsáveis
pelas disciplinas da pósgraduação do stricto sensu,
permitindo que participassem
das aulas e das avaliações
como os alunos regulares.
Em caso de aprovação na
disciplina, o aluno especial
tinha a opção de validar os
créditos caso ingressasse
no programa, respeitando
os limites e os prazos
estabelecidos pelas normas.
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Acho que fomos bem-sucedidos neste primeiro
momento, porque muita gente conseguiu lugar
para... Orientador. Muita gente conseguiu orientador.
[...] Além da área de arte/educação, que era eu
sozinha. Então, por exemplo, uma foi para um sujeito
extremamente exigente, muito inteligente, que é o
Ciro Marcondes. Ele peneirava orientando dele.
[...] Teve gente que conseguiu no Teatro, teve
gente que conseguiu em Música, fazendo alguma
coisa interdisciplinar... (BARBOSA, Entrevista,
29/10/2013).

De fato, nas narrativas e na apuração dos documentos
arquivados há indicação de casos que confirmam que o
estreitamento com o stricto sensu pode realmente ter facilitado
a formação de pesquisadores acadêmicos na área. Maria Lúcia
Batezat Duarte, aluna das primeiras duas turmas, afirmou
em entrevista que conseguiu entrar no mestrado da ECA, sob
a orientação de Ciro Marcondes, por influência do Curso de
Especialização (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015). Em relação
às turmas de 1984 a 1990, na primeira fase do curso, do total
de 67 alunos aprovados, 18 prosseguiram até o doutorado
e 06 até o mestrado, perfazendo 24 ex-alunos que obtiveram
titulação stricto sensu, ou seja, 35,8% dos formados57. Ainda
podemos refinar mais os dados, se considerarmos apenas os
que cursaram o PPG stricto sensu na ECA: 11 dissertações de
mestrado (entre 1989 e 2001, praticamente metade do total de
titulados) e 08 de doutorado (entre 1995 e 2002). Em relação às
áreas dos PPGs cursados pelos ex-alunos, os dados ampliam
a abrangência: entre os mestrados, 08 são da área de Artes, 08
de Educação, 07 de Comunicação e 01 de Arquitetura; quanto
aos doutorados, 06 são de Artes, 06 de Comunicação, 04 de
Educação, 01 de Multimeios e 01 de Psicologia.

57

Dados obtidos a partir do
cruzamento de informações do
Currículo da Plataforma Lattes,
conferidos com os bancos de
teses da Plataforma Sucupira e
da CAPES, além dos acervos de
bibliotecas das universidades
referenciadas (Análise realizada
em 08 nov. 2016).

A partir dos dados sobre os ex-alunos que obtiveram
titulação stricto sensu, podemos entender que alguns poucos
conseguiram entrar no PPG da ECA logo após terem finalizado
o Curso de Especialização, contudo uma parcela significativa,
35,8%, o fizeram em vários outros PPGs ao longo de suas vidas
profissionais e acadêmicas. Podemos verificar, ainda, que além
da área de Artes, as de Comunicação e de Educação também
foram procuradas pelos cursistas, ratificando a informação de
que havia poucas vagas para Artes, se levarmos em conta o
baixo número de orientadores e de PPGs que incluíam a área
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de arte/educação. Então, mesmo com todas as dificuldades,
os ex-alunos interessados em prosseguir seus estudos
acadêmicos, perseveraram na busca de seus sonhos, e o fato
de terem vivenciado a Especialização nesse período pode ter
sido realmente o elemento incentivador para a luta.
Retomando a análise da implantação do Curso de
Especialização, outro ponto de destaque é o perfil de público
ao qual se destina o curso, pois além de fomentar futuros
pesquisadores para atuar na academia, considerava ainda a
importância de oferecer uma qualificação consistente para o
docente de sala de aula, interessado no aprofundamento de
suas experiências. Assim, o foco de público para o primeiro ano
do curso eram pessoas que possuíam
[...] diploma de Licenciatura Plena em Artes
Plásticas ou qualquer diploma de curso superior
apresentando também prova de que leciona ou
lecionou Artes Visuais por no mínimo 2 anos em
qualquer grau e até em situação extracurricular
ou em ensino informal. (Proposta de curso
extracurricular aprovado pela Congregação da ECA,
Requisitos exigidos para a matrícula no curso de
1984, Arquivo CCEU/ECA, 1987).

Recordamos que o panorama das licenciaturas em
Artes Plásticas, vinculada à Educação Artística a partir de
1971, era relativamente escasso e que havia vários professores
com outras formações ministrando as aulas de Educação
Artística nas escolas, sendo assim, compreensível a abertura
de interessados com algum diploma superior, desde que
envolvidos no ensino de arte, mesmo em situação de educação
não formal58 (“informal” como indicado na Proposta citada).
Já era esperado e valorizado o profissional que optara por
outros projetos de ensino de arte como as Escolinhas de Arte,
ateliês especializados ou até mesmo o educador de espaços
museológicos e expositivos. Decisão que não circunscrevia o
curso apenas para os iniciados das licenciaturas em Artes, mas
ampliava o acesso a todos os docentes ou profissionais que
lidavam com os questionamentos artísticos e educacionais em
suas atividades.
No caso do segundo ano do curso, passava-se a exigir
que o candidato que tivesse realizado o módulo I ou “ter diploma
de curso superior e prova de lecionar ou ter lecionado Artes

58

A designação "educação
informal", muitas vezes, é
tratada como sinônimo de “não
formal” e foi matéria de reflexão
explorada em minha dissertação
de mestrado defendida no IA/
UNESP (NAKASHATO, 2009).
Naquela pesquisa, baseeime nas classificações de
modalidade de educação de
José Carlos Libâneo (2002) e
Jaume Trilla (2008), pautados
em considerações estruturais
de implantação desses modos
de educação, e que percebem a
educação informal como fruto
das relações sociais de maneira
difusa, ou seja, no contexto
próprio dos acontecimentos
que nos acorrem no dia a dia.
A diferenciação da educação
formal e não formal é mais
nebulosa, sendo que “[...] é
uma distinção, por assim
dizer, administrativa, legal. O
formal é aquilo que é definido,
em cada país e em cada
momento, pelas leis e outras
disposições administrativas;
o não formal, por outro lado,
é aquilo que permanece à
margem do organograma do
sistema educacional graduado
e hierarquizado”. (TRILLA,
2008, p. 40). Assim, nesta tese,
optamos por designar o termo
“não formal” para a educação
planejada e executada de modo
organizado em situações não
regidas e hierarquizadas pelo
sistema oficial de ensino, e o
termo “informal”, quando se
referir ao significado anterior,
é adotado especificamente em
respeito às citações literais de
seus autores originais.
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Visuais no mínimo dois anos em instituição de ensino superior”
(Proposta de curso extracurricular de 1987, Arquivo CCEU/
ECA, 1990), focando a qualificação daqueles que já estavam na
situação de formadores de professores. Além disso, para ambas
as entradas, os candidatos eram submetidos a um exame de
admissão prévio que consistia na tradução de uma página
de texto em inglês (principalmente em função da escassez
de textos de referência escritos ou traduzidos para a língua
portuguesa), e uma dissertação sobre tópico relativo à arte/
educação. As exigências de entrada permaneceram inalteradas
nesta primeira fase, de 1984 a 1990.
A organização curricular tinha características peculiares
pela forma como o curso fora concebido. Existiam duas ou
mais disciplinas comuns obrigatórias em cada segmento anual,
sendo que uma tratava de fundamentos da arte/educação e
outra que buscava um diálogo entre arte/educação e as outras
disciplinas em que cada aluno se matriculava, em geral com
formato de seminários. Uma terceira disciplina de história do
ensino da arte (esta do PPG stricto sensu da ECA) era também
registrada como obrigatória. Então, as disciplinas optativas que
o aluno poderia, em tese, livremente escolher entre as ofertadas
pelo PPG stricto sensu da ECA, completaria com as obrigatórias,
terminando com um curso especificamente construído para
cada um. Isso também ressaltava a característica única desse
modelo de curso, cujas condições, naqueles anos de 1980,
conferiam à USP uma das raras instituições universitárias
que tinham como comportar um curso dessa natureza. Em
entrevista, porém, Ana Mae Barbosa frisou que as escolhas
eram realizadas por meio de uma carta de autorização emitida
pela coordenação do curso ao professor selecionado, cabendo
a este a aceitação ou não do aluno. Barbosa cita que, apesar da
liberdade de escolha, recomendava veementemente aos alunos
evitarem docentes que, pelo olhar dela, tinham preconceitos
com a área de arte/educação, o que motivou a desistência de
alguns cursistas e outros conflitos internos no departamento
(BARBOSA, Entrevista, 29/10/2013).
Segue o quadro de disciplinas, baseado na Proposta de
curso extracurricular de 1984 a 1990 e ofícios, arquivados na
CCEU/ECA:
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Quadro 1 - Organização curricular do Curso de Especialização de Arte na
Educação I e II 1984-1990
Ano/ Designação
do curso

Disciplinas obrigatórias

Disciplinas optativas

1984
Curso de
Especialização
de Arte na
Educação I

História da arte-educação no
Brasil (1º semestre).
A educação através da
linguagem cinematográfica
(2º semestre).
Fundamentos psicofilosóficos
do ensino da arte (artes plásticas
e teatro). Atuação experimental
dos alunos de especialização
no curso de Licenciatura em
Artes Plásticas. Supervisão do
responsável pelas disciplinas de
Prática de Ensino de Educação
Artística e de Prática de Ensino
de Artes Plásticas da graduação
(um ano).

Um curso da
pós-graduação a
cada semestre a
ser escolhido nas
áreas de Artes
Cênicas, Televisão,
Teoria ou História
da Arte e Ateliê de
Artes Visuais.

1985
Curso de
Especialização
de Arte na
Educação II

Documento não encontrado no
arquivo CCEU/ECA.

Documento não
encontrado no
arquivo CCEU/
ECA.

1986
Curso de
Especialização
de Arte na
Educação I

História da arte-educação no
Brasil (1º semestre).
A educação através da
linguagem cinematográfica
(2º semestre).
Fundamentos psicofilosóficos
do ensino da arte (artes plásticas
e teatro). Atuação experimental
dos alunos de especialização
no curso de Licenciatura em
Artes Plásticas. Supervisão do
responsável pelas disciplinas de
Prática de Ensino de Educação
Artística e de Prática de Ensino
de Artes Plásticas da graduação
(um ano).

Um curso da
pós-graduação a
cada semestre a
ser escolhido nas
áreas de Artes
Cênicas, Televisão,
Teoria ou História
da Arte e Ateliê de
Artes Visuais.

Continua
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Continuação e conclusão

59

Divisão Regional de
Ensino da Capital 3
(subdistrito de Campo
Limpo), da Secretaria
Estadual de Educação de
São Paulo, extinta pelo
Decreto Estadual
nº 39.925/95
(SÃO PAULO, 1995).
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Ano/ Designação
do curso

Disciplinas obrigatórias

Disciplinas optativas

1987
Curso de
Especialização
de Arte na
Educação II

Leitura iconográfica da
produção da criança e do
adolescente (1º semestre).
Pesquisa metodológica e
orientação de monografia.
Curso de caráter interdisciplinar
com um professor de Teatro,
um professor de Artes
Plásticas e um professor de
Cinema e outros especialistas
que o grupo de alunos
necessitar para orientar mais
seguramente a pesquisa de
cada um
(2º semestre).

Um curso da
pós-graduação a
cada semestre a
ser escolhido nas
áreas de Artes
Cênicas, Televisão,
Teoria ou História
da Arte, Cinema e
Artes Visuais.

1988
Curso de
Especialização
em ArteEducação I

Leitura iconográfica da
produção da criança e do
adolescente (1ºsemestre).
História da arte-educação no
Brasil (2º semestre).
Seminário de especialização
(1 ano) - envolvimento para
curso de atualização dos
professores de duas escolas da
DRECAP 359.

Um curso da
pós-graduação a
cada semestre a
ser escolhido nas
áreas de Artes
Cênicas, Televisão
e rádio, Teoria ou
História da Arte,
Comunicação e
Arte, Cinema e
Artes Plásticas.

1989
Curso de
Especialização
em ArteEducação II

Pesquisa qualitativa em arteeducação (1º semestre).
Seminário de especialização
(um ano) - envolvimento para
curso de atualização dos
professores de duas escolas da
DRECAP 3.

Um curso da
pós-graduação a
cada semestre a
ser escolhido nas
áreas de Artes
Cênicas, Televisão
e rádio, Teoria ou
História da Arte,
Comunicação e
Arte, Cinema e
Artes Plásticas.

1990
Curso de
Especialização
em
Arte-Educação

Arte na educação escolar e na
educação do educador
(1º semestre)
Seminário - Fundamentos e
métodos de ensino de Arte
(um ano)
A metodologia triangular na
formação do professor de arte
(2º semestre).

Três disciplinas
optativas da pósgraduação ECAUSP (uma no
1º semestre e duas
no 2º semestre).

Fonte: Dados extraídos e organizados pelo autor a partir de ofícios
e documentos de propostas de curso extracurricular aprovado pela
Congregação da ECA, em 1984, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 (Arquivo
da CCEU/ECA).
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As disciplinas optativas permaneceram nos moldes do
que era ofertado pelo PPG stricto sensu a cada semestre na ECA,
em especial a interconexão entre Artes Cênicas e Artes Visuais
(teoria e prática), além da área de Comunicação, em especial o
Cinema. Por outro lado, as obrigatórias tinham uma flutuação de
oferta, principalmente pela concepção de dois cursos anuais, em
que algumas disciplinas se repetiam, como os Seminários por seu
caráter coletivo e agregador, e outras oferecidas sazonalmente.
Também é possível atribuir a variação aos ajustes avaliativos para
melhorias de cada edição do curso, como é o caso das disciplinas
exclusivas da especialização – “Fundamentos psicofilosóficos
do Ensino da Arte (Artes Plásticas e Teatro)”, de 1984 e 1986;
“Pesquisa metodológica e orientação de monografia”, em 1987;
“Seminário de especialização”, em 1988 e 1989; e “Seminário
– Fundamentos e métodos de ensino de Arte”, em 1990, todas
ministradas por Regina Machado, eventualmente com colaboração
de outros professores. Na primeira fase do curso, em diálogo com
as disciplinas do PPG stricto sensu, tais disciplinas obrigatórias se
constituíam como preciosos momentos de encontro entre todos
os cursistas, ocasião em que era possível trocar as impressões
sobre as escolhas e as experiências de cada um. A disciplina
“História da arte-educação no Brasil” (1984 e 1986) era ministrada
especificamente por Barbosa, em vista de sua profunda dedicação
e publicações sobre o tema ao longo das décadas e era uma das
ofertadas semestralmente pelo PPG stricto sensu. O mesmo
acontecia com a “Leitura iconográfica da produção da criança e
adolescente” (1987 e 1988).
Regina Machado, além de coordenadora do Curso de
Especialização desde a primeira edição, era responsável por
disciplinas que fundamentavam a práxis do ensino da arte e
que propunham diálogo sobre todas as experiências que os
cursistas estavam vivenciando nas diferentes alas do stricto
sensu da ECA, embora naquele momento ela ainda não fosse
professora efetiva da USP, fato que iria se concretizar apenas
em 1987 (MACHADO, Entrevista, 2013). Outro professor que
consta das primeiras propostas do curso em 1984 e 1986 é José
Teixeira Coelho Netto, com a disciplina “A educação através da
linguagem cinematográfica” que ministrava em parceria com
outro professor vinculado à educação, como Ana Mae Barbosa
(DUARTE, Entrevista, 18/12/2015).
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Quanto à “Pesquisa qualitativa em arte-educação”
(1989), esta não possui maiores registros nos documentos que
atestem quem seria o professor ministrante, se convidado ou
da própria ECA. Dentre o rol de professores do curso, além dos
professores citados nas propostas oficiais (Ana Mae Barbosa,
Regina Machado e Teixeira Coelho), também estão registrados
nos documentos anexos aos ofícios de autorização do CAP
ou da ECA, nomes de destaque no cenário da arte/educação
no Brasil e no mundo, em geral com observações assinaladas:
Noêmia Varela e Malcom Ross, em 1986; Noêmia Varela e Nancy
Smith, em 1988; e Brent Wilson, em 1989 e Maria Heloísa Corrêa
de Toledo Ferraz, em 1990, todos convidados pela importância
de suas pesquisas e seus trabalhos no campo do ensino da arte.
Em 1990, o curso enfrenta sua primeira reformulação
estrutural e passa a ser ofertado como módulo único anual e não
mais em dois cursos em dois módulos separados. A estrutura
curricular também foi visivelmente modificada, como visto no
Quadro 1, mantendo-se a disciplina de Seminários e sendo
ofertada a disciplina “Arte na educação escolar e na educação
do educador”, ministrada por Maria Heloísa Ferraz nesta edição.
Os ofícios DDC/CAP nº 25/90, CAP nº 121/90 e ECA/ATA nº
401/90 confirmam, ainda, a substituição de uma das disciplinas
optativas do stricto sensu por “A Metodologia Triangular na
formação do professor de arte” (1990), ministrada por Regina
Machado. Podemos, nesse ponto, extrair dois destaques: um
deles é a pesquisa de Ferraz juntamente com Maria F. de Rezende
e Fusari que lhes rendeu as publicações Arte na educação escolar
e Metodologia do ensino de arte, ambas lançadas em 1991 e de
ampla aceitação tanto nos cursos de Licenciatura em Educação
Artística, quanto nos de Pedagogia; e o outro destaque, relativo
à menção da Abordagem Triangular, cuja grande divulgação é
disparada pela 1ª edição do livro A imagem no ensino da arte:
anos oitenta e novos tempos, também de 1991, como resultado
da tese de livre-docência de Ana Mae Barbosa, de 1990. Ou seja,
no ano de 1990, os alunos foram especialmente expostos em
primeiríssima mão por pesquisas de ponta no campo da arte/
educação, cujos resultados foram devidamente publicados,
debatidos e refletidos nos anos subsequentes, evidenciando o
empenho e o ardor de se multiplicar os questionamentos das
práticas vigentes no ensino de arte.
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Na primeira fase do curso, entre 1984 e 1990, no tocante
à carga horária, havia uma variação de acordo com as propostas
que a cada ano sofriam ajustes (Quadro 2):
Quadro 2 – Carga horária do Curso de Especialização de Arte na
Educação I e II 1984-1990

Ano/ Designação
do curso

Carga horária

1984
Curso de
Especialização
de Arte na
Educação I

Aulas formais: 144 horas
Seminários: 72 horas
Aulas práticas: 48 horas
Atividades programadas dos cursos de pósgraduação: 288 horas
Total: 552 horas

1985
Curso de
Especialização
de Arte na
Educação II

Documento não encontrado no arquivo
CCEU/ECA.

1986
Curso de
Especialização
de Arte na
Educação I

Aulas formais: 144 horas
Seminários: 144 horas
Aulas práticas 48 horas
Atividades programadas dos cursos de pósgraduação: 288 horas
Total: 624 horas

1987
Curso de
Especialização
de Arte na
Educação II

Aulas formais: 144 horas
Seminários: 144 horas
Aulas práticas 48 horas
Atividades programadas dos cursos de pósgraduação: 288 horas
Total: 624 horas

Continua
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Continuação e conclusão

Ano/ Designação
do curso

Carga horária

1988
Curso de
Especialização
em ArteEducação I

Aulas formais: 648 horas
Aulas práticas: 06 aulas por aluno
Total: 648 horas

1989
Curso de
Especialização
em ArteEducação II

Aulas formais: 550 horas
Aulas práticas: 06 aulas por aluno
Total: 556 horas (retificação à mão)

1990
Curso de
Especialização
em
Arte-Educação

Aulas formais: 180 horas e 36 créditos
Seminários: 90 horas
Total: 270 horas e 36 créditos

Fonte: Dados extraídos e organizados pelo autor a partir de documentos
de propostas de curso extracurricular aprovado pela Congregação da
ECA, em 1984, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 (Arquivo da CCEU/ECA).
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Supondo que a carga horária de 1985 fosse similar
a de 1984, é visível que as edições do curso do começo até
1989 ultrapassavam em muito o mínimo de 360 horas exigido
pela Resolução do Conselho Federal de Educação nº 12/83
(MEDEIROS, 2010, p.172). O total da carga era dividido em aulas
formais, seminários, aulas práticas e atividades do curso de
pós-graduação, com quantidades distintas entre as edições do
curso. As propostas arquivadas não entram em detalhes sobre
a composição de cada categoria, como apresentado no Quadro
2, contudo, em documentos de informação anexos aos ofícios
de trâmite da ECA, algumas particularidades são registradas,
apesar de aparentemente não corresponder aos dados das
“Propostas de curso extracurricular” de uma dada edição. Por
exemplo, o anexo do Ofício CPG/ECA nº450/85 (Arquivo CCEU/
ECA, 1987), referente ao curso de 1986, previa as disciplinas
“Leitura iconográfica da produção da criança e do adolescente”,
no 1º semestre, com 108 horas e 9 créditos; “História da arteeducação no Brasil”, no 2º semestre, com 108 horas e 9 créditos;
duas disciplinas do PPG stricto sensu da ECA, cada uma com 108
horas e 9 créditos; e o “Seminário de Especialização”, de caráter
teórico-prático, com os alunos atuando tanto na graduação de
Licenciatura em Artes Plásticas da ECA quanto contribuindo
para “um curso de atualização de Arte Educação para os
professores de duas escolas estaduais da DRECAP-3” (anexo do
Ofício CPG/ECA nº450/85), também perfazendo 108 horas, mas
sem créditos. Essas disciplinas juntas chegavam a 540 horas
e 36 créditos, mas, somando as aulas formais, os seminários
e as aulas práticas (descartando as atividades programadas
no curso de pós-graduação), conforme a “Proposta de curso
extracurricular” dessa edição de 1986, perfaziam o total de 336
horas. Essa diferença, de modo similar, foi detectada também
nas edições de 1987 (anexo do Ofício CPG/ECA nº450/85) e nas
edições de 1988 e 1989. Não foram localizados documentos
paralelos às propostas de curso extracurricular de 1984, 1985 e
1990 que contrariassem os dados. Em 1990, a carga horária cai
abruptamente, em função dos ajustes citados anteriormente.
Outro tópico relevante para se pensar o funcionamento
nos anos iniciais do Curso de Especialização é o processo de
avaliação dos alunos. Como, em geral na sua história, o período
do curso era de março a dezembro, eventualmente com uma
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pausa em julho, a avaliação era conduzida até o final do ano.
Nas propostas de 1984, 1986 e 1990, consta que os alunos
deveriam atingir média B nas disciplinas cursadas. Em 1987
(curso II), além da aprovação nas disciplinas, exigiu-se também
a apresentação de monografia de conclusão de curso. Em 1988
e 1989, não está registrada a exigência da monografia nas
propostas anuais.
A edição do curso de 1990, como dito, foi a primeira a ser
concebida como módulo único de um ano e também foi a última
em que os alunos poderiam optar em cursar alguma disciplina
do stricto sensu. Em sua narrativa, Ana Mae Barbosa afirma que,
apesar dos resultados positivos do Curso de Especialização e
do apoio da direção da ECA, sempre houve alguma oposição no
meio do corpo docente, pelo fato de se trabalhar com professores
e educação, questão que acabava influenciando, por exemplo, a
recomendação de redirecionamento de escolha de disciplinas
por parte da coordenação do curso para o aluno. Esse conflito foi
aumentando a cada reunião anual da Congregação da ECA para
a provação do curso, até que se tornou inviável sua continuidade
nos moldes iniciais.
Nunca perguntei quem estava na Congregação e
que aprovou esse negócio de acabar com o curso.
A coisa foi colocada tão drasticamente para que
reformulássemos e não usar os cursos da pósgraduação. Eles foram, pelo menos, bastante éticos
nisso. E assim foi feito. (BARBOSA, Entrevista,
29/10/2013).

As tensões entre bacharelado e licenciatura não são
novidade para quem passou por cursos de graduação que
possuem os dois caminhos de especificidade, ao menos
pela minha experiência. Na graduação como licenciando em
Educação Artística no IA/UNESP, em fins da década de 1990,
havia um clima de distinção entre os cursos, mais claramente
por parte de alguns professores do que pelos alunos. Talvez,
por ser uma faculdade pequena na época, lembro-me que os
alunos não tinham animosidades em virtude das diferenças
entre a classificação dos diplomas, pelo contrário, havia muito
diálogo, integração e companheirismo. Mas alguns professores
(poucos), indisfarçadamente, tratavam o licenciando de forma
“menos rigorosa”, para não dizer preconceituosa: recordo-me de
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falas com insinuações e ironias sobre o futuro como professor
de arte, que me deixavam com os nervos à flor da pele. Ou de
“propostas artísticas” que, ao invés de provocar o processo
de criação como narrado no primeiro capítulo, reduziam-se a
práticas estereotipadas, como aprender esculturas com moldes
de gesso para passar para os alunos ou, se não conseguíssemos
viver de educação, poderíamos complementar a renda
vendendo artesanato. Duplo preconceito, com a educação e
com o artesanato, como se ambos fossem frutos de trabalhos
menores ou sem importância.
Após a especialização de 1990, a primeira edição em que
não houve uma continuação, o Curso de Especialização passou
por uma nova reformulação, desta vez radical, já que não mais
integrava o PPG stricto sensu.

3.3 O professor de arte em foco (1991 a 1997)
Ao distanciar-se do stricto sensu, os alunos do Curso
de Especialização não mais puderam ter contato direto com
potenciais professores orientadores daquela modalidade,
mas, por outro lado, o curso se redefiniu a partir das pesquisas
mais recentes do campo da arte/educação, evidenciada pelas
inserções de disciplinas novas como na edição de 1990,
“Arte na educação escolar e na educação do educador” e “A
Metodologia Triangular na formação do professor de arte”.
Ou seja, aproximaram-se mais de uma estrutura previamente
programada para realinhar os cursistas para as reflexões mais
atuais que estavam agitando o campo da arte/educação da
época. Além disso, manteve-se na especialização o caráter
preparatório para o stricto sensu, como ambiente de
maturação de potenciais pesquisadores, que se destaca na
narrativa de Barbosa:
Era já em outra fase da Especialização [...]. Então,
quando eu via que o aluno era bom, era inteligente,
mas era cru, eu mandava fazer a especialização.
Então, para nós, isso foi muito rico [...] (BARBOSA,
Entrevista, 29/10/2013).
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Inevitavelmente, essas alterações incidiram diretamente
no perfil do ingressante do novo modelo de curso.
[...] Acho que mudou muito o perfil quando a
Regina começa o novo curso. Aí vem o professor
de sala de aula, que pretendia apenas realmente se
aperfeiçoar e ter um título a mais para ganhar mais
um dinheirinho no seu emprego... Entretanto, não
estava pretendendo mestrado, nem doutorado. [...]
Pessoal que não tinha um interesse em mestrado e
doutorado. Mas apareceu muita gente que depois
foi fazer mestrado e doutorado. Mas mesmo
assim, eu continuei mandando – quem vinha para
mim crua, eu mandava para Regina. (BARBOSA,
Entrevista, 29/10/2013).

O perfil dos ingressantes acabou mudando com a
transformação do Curso de Especialização. Se por um lado atraía
interessados na titulação como forma de avançar na carreira
ou implementar o salário do profissional, a fala de Barbosa
também indica o interesse do cursista pelo aperfeiçoamento
docente voltado para a sala de aula; além de ainda conservar
um espírito de preparação para o stricto sensu, mesmo que
não tão enfaticamente como no modelo anterior do curso. Os
documentos de propostas dos cursos passam a registrar de
maneira mais direta as exigências mínimas para ingresso, em
geral solicitando apenas que fossem professores de arte60.

60

No campo de requisito de
ingresso das propostas de curso,
constam: “diploma de curso
superior e estar lecionando há, no
mínimo, 2 anos” (1991) – ainda
resquício do formato antigo
do curso; “professores de arte”
(1992 e 1993); “profissionais da
área de arte-educação” (1994) –
incluindo, assim, o profissional
da educação não formal; e
“professores de Arte de 1º, 2º
e 3º graus e coordenadores
pedagógicos” (1997) –
com intuito de agregar
multiplicadores nas escolas.

As alterações nos objetivos do curso também refletem
a nova postura, voltada, agora, para o professor de arte, com o
intuito de “propiciar uma experiência significativa de formação”,
garantindo a “atualização do professor no que diz respeito ao
ensino e à produção de Arte”, aprofundando “questões relativas
à aprendizagem e ao caráter criador da prática pedagógica
bem como da natureza do objeto artístico” e reposicionando a
“Arte como disciplina dentro do currículo” (Proposta de curso
extracurricular aprovado pela Congregação da ECA, Objetivo do
curso de 1991, Arquivo CCEU/ECA, 1990). Fica clara a natureza
epistemológica e política que se procura desenvolver no novo
curso, agora baseado em experiências construídas junto aos
alunos e preocupado com a renovação do pensamento e da
prática de um arte/educador comprometido com seu papel e
com a arte na educação. Esses objetivos expressos são repetidos
com poucas variações nas propostas de curso de 1992 a 1998.
Na segunda fase, apresenta-se constituído por um
núcleo de três professoras do Curso de Especialização: Regina
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Machado (coordenadora e, desde 1987, professora efetiva da
ECA), Maria Christina de S. L. Rizzi e Rosa Iavelberg, sendo
que as duas últimas haviam feito o Curso de Especialização
na fase anterior (Rizzi, em 1984 e 1985, e Iavelberg, em 1986
e 199061). Nessa época, tanto Rizzi quanto Iavelberg, ainda
não eram professoras efetivas da USP, apenas vinculadas à
especialização da ECA. Durante o período de 1991 a 1997,
houve apenas duas interrupções: em 1993 suspendeu-se o
curso devido a um convênio inconclusivo com a Fundação para
o Desenvolvimento da Educação da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo (FDE)62 e em 1996, pela impossibilidade
estrutural de oferta do curso.
Ao observar o caminho traçado pelos conteúdos do
curso, é possível notar que o impacto da Abordagem Triangular
fora decisivo para os novos rumos que o Curso de Especialização
passou a adotar, conforme o Quadro 3.
61

“Relação dos alunos
aprovados no curso de
especialização em arte educação
I – 1986” e “Relação dos
alunos aprovados no curso de
especialização em arte educação
–1990”. (Arquivo CCEU/ECA).
62

O Ofício CAP nº 139/93
(Arquivo CCEU/ECA, 1990)
confirma que no período previsto
de 10/03/1993 a 11/11/1993
o curso “não aconteceu por
motivos burocráticos junto ao
convênio com a FDE – Fundação
para o Desenvolvimento da
Educação, ficando adiado para
o próximo ano”. De fato, na
proposta de curso de 1993 existe
uma observação afirmando:
“Este curso será oferecido para
43 professores multiplicadores
da Rede Estadual de Ensino e
por isso só serão oferecidas 7
vagas para outros participantes.”,
evidenciando alguma alteração
pontual no público-alvo do curso
(Proposta de curso de extensão,
1993, Arquivo CCEU/ECA, 1990),
o que, contudo, não aconteceu.
O convênio também não foi
retomado em 1994, pois o curso
ocorreu como nos outros anos.
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Quadro 3 – Organização curricular do Curso de Especialização de Arte
na Educação 1991-1998
Ano/ Designação
do curso

Disciplinas

1991
Curso de
Especialização
em Arte e
Educação

A Arte como objeto de conhecimento das
atividades artísticas na escola articulando-se
em quatro eixos:
1- Reflexões sobre os conceitos relativos à
Arte e ao ensino da Arte.
2- Desenvolvimento do processo criador do
professor dentro da prática artística.
3- Análise da ação pedagógica concreta dos
professores.
4- Apreciação da obra de arte.
Disciplina extra – O ensino da Arte em museus:
o percurso do apreciador
(2º semestre)

1992
Curso de
Especialização
em
Arte-Educação

A Arte como objeto de conhecimento das
atividades artísticas na escola articulando-se
em 4 eixos:
1- Reflexões sobre os conceitos relativos à
Arte e ao ensino da Arte.
2- Desenvolvimento do processo criador do
professor dentro da prática artística.
3- Análise da ação pedagógica concreta dos
professores.
4- Apreciação da obra de arte.

1993
Curso de
Especialização
em
Arte-Educação
(não ocorreu)

Oficina de Artes Plásticas para professores –
Tarcisio Sapienza
O ensino da Arte na instituição escolar – Rosa
Iavelberg
Fundamentos e função do professor de arteeducação – Regina Machado

1994
Curso de
Especialização
em
Arte-Educação

Fundamentos do ensino da Arte
1º semestre) - Regina Machado
O ensino da Arte na instituição escolar
(2º semestre) – Rosa Iavelberg
Produção, leitura e história da Arte (um ano) –
Tarcisio Sapienza
O ensino da Arte na instituição museológica
(um ano) – Christina Rizzi

Continua
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Ano/ Designação
do curso

Disciplinas

1995
Curso de
Especialização
em
Arte-Educação

Nada consta da proposta de curso arquivada
na CCEU/ECA.
Ofício (CAP 66/95, Arquivo da CCEU/ECA,
1990) indica a substituição da disciplina “O
ensino da Arte na instituição escolar”, de
Christina Rizzi, por “Fundamentos do ensino
da Arte” ministrada por Regina Machado, no
2º semestre de 1995.

1996
(não ocorreu)

Documentos não encontrados no arquivo
CCEU/ECA.
Arquivo NACE/NUPAE: foram encontradas
quatro versões de projeto do “Curso de
Especialização em Arte e Educação”,
registradas em papel timbrado da ECA com
informações referentes ao ano de 1996, em
três das quais constam apontamentos de
retificação feitos a mão, porém nenhuma
possui data de confecção do documento.
Os documentos indicam as seguintes
disciplinas e professores:
“Fundamento teórico/poético do ensino da
arte” – Regina Machado
“História do ensino da arte” – Ana Mae
Barbosa
“Abordagem sobre o desenvolvimento gráfico
e plástico da criança e do jovem” – Heloisa
Ferraz
“O ensino da arte na instituição museológica”
– Christina Rizzi
“O ensino da arte na instituição escolar” –
Rosa Iavelberg
“História da arte” – Paulo R. Machado
“A criança e a música” – Pedro Paulo Salles
(disciplina intensiva – julho)
“Processo criador na dança” – não consta o
professor (disciplina intensiva – agosto)
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Ano/ Designação
do curso

Disciplinas

1997
Curso de
Especialização
em
Arte-Educação

Nada consta da proposta de curso arquivada
na CCEU/ECA.
Arquivo NACE/NUPAE: foi encontrada uma
cópia de projeto do “Curso de Especialização
em Arte e Educação”, digitado em papel
timbrado da ECA, referente ao ano de 1997
e sem data de confecção do documento,
além de um folder impresso com as mesmas
informações. Constam as seguintes
disciplinas e professores:
“Fundamento teórico/poético do ensino da
arte” – Regina Machado
“Projeto de conclusão de curso” – Regina
Machado
“História do ensino da arte” – Heloisa Ferraz
“O ensino da arte na instituição museológica”
– Christina Rizzi
“O ensino da arte na instituição escolar” –
Rosa Iavelberg
“História da arte: uma introdução” – Paulo R.
Machado
“Percurso criador do professor de arte:
uma introdução à forma visual I e II” – Stela
Barbieri
“A criança e a música” – Pedro Paulo Salles
(disciplina optativa e intensiva)
“Processo criador na dança” – não consta o
professor (disciplina optativa e intensiva)

Fonte: Dados extraídos e organizados pelo autor a partir de documentos
de propostas de curso extracurricular aprovado pela Congregação da
ECA, anexos, ofícios da ECA, de 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1997
(Arquivo da CCEU/ECA) e arquivo do NACE/NUPAE.
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A Abordagem Triangular do ensino da Arte, em seus três
eixos – o fazer artístico, a leitura e a contextualização, integradas
ao desenvolvimento da pessoa, passaram a circular entre as
disciplinas do curso, evidenciado por suas denominações e
programas. A rigor, antes o fazer artístico não estava integrado
às disciplinas obrigatórias (o cursista vivenciava-o caso se
matriculasse em disciplinas optativas dessa natureza), exceto na
práxis das disciplinas de formação, em especial as ministradas
por Regina Machado. Contudo, depois da reformulação do curso,
uma disciplina dedicada passou a ser um componente constante
no curso, explícito em “Desenvolvimento do processo criador
do professor dentro da prática artística” (1991 e 1992), “Oficina
de Artes Plásticas para professores” (199363). O eixo da leitura
estava associado à disciplina de “Apreciação da obra de arte”
(1991 e 1992), enquanto o da contextualização estava integrado
ao componente “Produção, leitura e história da Arte” (1994), que
claramente faz alusão aos três eixos da Abordagem Triangular.
Com relação à proposta de 1995, os arquivos da CCEU/
ECA não dispõem especificamente quais eram as disciplinas
dos cursos, pois este item foi suprimido nos documentos de
Proposta de curso extracurricular a partir de 1992 (quando
aparecem são ofícios e outros registros anexos às propostas).
Os cursos dos anos de 1995 e 1997 tiveram suas propostas
devidamente aprovadas no arquivo da CCEU/ECA, além das
respectivas listas de frequência e notas dos alunos, confirmando
assim suas realizações.
O trabalho de fundamentação de Regina Machado
continuou ao longo desses anos com as disciplinas “Reflexões
sobre os conceitos relativos à Arte e ao ensino da Arte” (1991 e
1992), “Fundamentos e função do professor de arte-educação”
(199364) e “Fundamentos do ensino da Arte” (1994 e 1995), além
da disciplina “Projeto de conclusão de curso” incluída em 1997
para a elaboração da monografia da Especialização. A entrada de
Christina Rizzi foi marcada pela inserção da disciplina “O ensino da
Arte em museus: o percurso do apreciador”, em 1991, associada
ao seu trabalho, desenvolvido no Museu da Casa Brasileira, que
resultou em sua dissertação de mestrado, “Leitura de fragmentos:
relato de uma experiência completa a partir de um acervo
incompleto”, sob orientação de Barbosa e defendida em 1990.
Outra versão dessa disciplina fora apresentada em 1994, com a
denominação “O ensino da arte na instituição museológica”.
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Consta da proposta, contudo, o
curso de 1993 foi cancelado.
64

Idem à nota anterior.
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Dentre a equipe docente, além das três professoras
citadas, as propostas de curso arquivados na CCEU/ECA e
nos arquivos do NACE/NUPAE apontam outras disciplinas
e colaboradores integrados: “Desenvolvimento do processo
criador do professor dentro da prática artística”, com Paulo
Portella (1991 e 1992); “Oficina de Artes Plásticas para
professores” (1993) e “Produção, leitura e história da Arte”
(1993 e 1994), com Tarcísio Sapienza; “Abordagem sobre o
desenvolvimento gráfico e plástico da criança e do jovem”
(1996) e “História do ensino da arte” (1997), com Heloísa Ferraz;
“História da arte” (1996) e “História da arte: uma introdução”
(1997) com Paulo R. Machado; “A criança e a música” (1996 e
1997), com Pedro Paulo Salles, disciplina intensiva oferecida em
um único módulo mensal, em 1997 como optativa; e o “Percurso
criador do professor de arte: uma introdução à forma visual I e
II” (1997), com Stela Barbieri. Também consta outra disciplina
oferecida em módulo intensivo de um mês e optativa em 1997,
“Processo criador na dança” (1996 e 1997), sem confirmar
o nome do professor, mas indicando intenções em relação a
vivências com danças brasileiras.
Programada inicialmente para 1996, e concretizada
em 1997, uma nova forma de organização curricular foi posta
em prática, incluindo tópicos específicos de música e dança,
mesmo que de forma intensiva e optativa. Considerando que
nesse período da década de 1990, depois de muitos debates
com ampla discussão sobre o futuro da área, em razão da
elaboração das novas Leis de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996), a fragmentação formativa e insuficiente da
polivalência foi colocada em xeque pela comunidade dos arte/
educadores e as modificações implantadas acompanharam a
necessidade de dialogar com profissionais do ensino de arte
de todas as linguagens artísticas. Constam em documentos
do arquivo NACE/NUPAE, de 1996, as evidências de uma
primeira tentativa de desagregar o Curso de Especialização
do departamento, oferecido em “convênio” ao NACE/NUPAE
(surgido em 1994), o que poderia modificar os procedimentos
de aprovação e dar mais liberdade para sua coordenação. O
Ofício CAP nº 304/96, de 09 de dezembro de 1996, direcionado à
coordenação do curso, registra que o Conselho do Departamento
de Artes Plásticas analisou o pedido de convênio com o NACE/
NUPAE e decidiu que “Qualquer parceria com o NACE deverá
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ser custeada pelo referido órgão, o qual deverá fornecer toda
a infraestrutura acadêmica e burocrática, assim como material
e pessoal habilitado para essas funções [...]”, “Deverá, também
usar telefone próprio e técnico audiovisual [...]”, “Também deverá
responder pelo equipamento utilizado e sua manutenção”. No
entanto, o Conselho decide pela cessão de suas dependências
para a realização do curso, visto que foi “verificado que o curso
de Arte-Educação não interferirá nas atividades dos cursos de
graduação e pós-graduação oferecidos pelo CAP” (Ofício CAP nº
304/96, Arquivo NACE/NUPAE, 1996). No mesmo ofício, justificase que a decisão pela “precariedade de funcionários, já que em
97 está previsto, inclusive, o retorno da parte administrativa da
pós-graduação aos Departamentos”. O ofício CAP nº 311/96,
de 13 de dezembro de 1996, da chefia do CAP à diretoria da
ECA, revela que houve uma nova reunião extraordinária do
Conselho do departamento em que se decidiu que “esse curso
não deverá ser oferecido em coautoria com o NACE, que a
Profa. Regina [Machado] será responsável pelo mesmo, e que
o Departamento não se responsabilizará por salas de aula,
materiais/equipamentos e técnicos de audiovisual etc.”. Outras
exigências, como “currículos dos professores, que necessitam
de formação acadêmica compatível com o nível do curso
(lato sensu), ementas de programas, bibliografias adequadas
etc., não foram solucionadas, o que causou o emperramento
do processo de autorização de funcionamento do curso, que
passou a ser a nível de [sic] Especialização” (Ofício CAP nº
311/96. Arquivo NACE/NUPAE, 1996). Além disso, o mesmo
documento confirma que o curso havia sido oferecido por “onze
anos ininterruptos pelo CAP” em uma situação de disposição
de um único curso de graduação, “Licenciatura em Educação
Artística, com Habilitação em Artes Plásticas” e que “há mais
de um ano o curso não estava sendo oferecido”. O impasse foi
resolvido em 1997, e o curso retoma suas atividades com nova
estrutura naquele ano, mas somente na edição de 1998 é que
passa ao NACE/NUPAE.
Com relação ao tempo do curso, a partir de 1991,
as propostas ou ofícios registram mais genericamente uma
divisão entre aulas formais, seminários, aulas práticas e outras
atividades, perfazendo 360 horas obrigatórias entre março e
novembro de cada ano. Já no tocante ao processo de avaliação,
este item também é suprimido das propostas a partir de 1992 e
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também não fora encontrado nenhum outro registro no arquivo
da CCEU/ECA dos critérios de aproveitamento dos cursistas.
Como registro de aprovação, constam os documentos de “Lista
de frequência e nota” de cada ano. Na proposta de 1991, ainda
no formato de formulário anterior, registra-se apenas “Trabalho
final de conclusão de curso”, referindo-se a uma monografia a
ser entregue como avaliação final. Uma nova mudança se fez
necessária ao final de 1997 – como apresentado anteriormente,
após uma tentativa de vincular o Curso de Especialização ao
NACE/NUPAE em 1996, foi apenas na edição de 1998 que
passou a ser totalmente gerido pelo núcleo, partindo para a
terceira e última fase.

3.4 O desaﬁo da autonomia (1998 a 2001)
Os NACEs surgiram por volta da década de 1990,
após a consolidação do Regimento Geral da Universidade de
São Paulo, estabelecido pela Resolução USP nº 3.745, de 19
de outubro de 1990, ainda em vigor. Os artigos 53 a 61 desse
Regimento orientam sobre a constituição dos Núcleos de
Apoio (NA), como “órgãos temporários, reunindo docentes de
uma ou mais Unidades, em torno de um programa definido
para desenvolver as atividades-fins da Universidade” (art.53),
podendo ser caracterizados como: Núcleo de Apoio à Pesquisa
(NAP), Núcleo de Apoio ao Ensino de Graduação (NAG), Núcleo
de Apoio Ensino de Pós-Graduação (NAPG) e Núcleo de Apoio à
Cultura e Extensão, de acordo com a identificação do programa
a ser desenvolvido (art. 55), sabendo-se que os NAs terão
seus próprios conselhos deliberativos, forma de escolha de
coordenação e regimento (art. 56).
Assim como em 1983/84 Ana Mae Barbosa e Regina
Machado conceberam e concretizaram a providencial ideia de
criar um Curso de Especialização em Arte/Educação frente às
demandas da área, a criação de núcleo dentro da ECA para a
consolidação da área de arte e educação também foi uma
proposição estratégica, que daria maior autonomia em relação
às decisões departamentais. O depoimento de Ana Mae Barbosa
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concedido a Fábio José Rodrigues da Costa apresenta-nos seu
entendimento sobre o impacto de um Núcleo de Apoio frente
aos departamentos.
Então o que me preocupou de repente foi o NACE.
Eu estava no Conselho Universitário representando
os museus quando surgiu, houve uma mudança
no Regimento da Universidade de São Paulo
[...]. Eu estava no Conselho e as discussões
foram excelentes e se criou uma possibilidade
de Núcleos de Pesquisa e Núcleos de Cultura e
Extensão Universitária. Porque o que se verifica
hoje é uma ditadura do catedrático antes, agora
tem a ditadura do departamento e formar grupos
de trabalho interdisciplinar e interinstitucional. Foi
uma ideia avançada a proposta do novo regimento
da USP do fim dos anos 80. Acho que foi 1989.
Então se criaram os núcleos. Eu optei, eu estava
fascinada com essa ideia de fugir da ditadura do
departamento, de não ter que pedir permissão
ao departamento, submeter a um grupo de sete/
oito pessoas que às vezes era absolutamente
contra a Arte/Educação. O Departamento de
Artes Plásticas da USP era extremamente contra
a Arte/Educação, achava que Arte/Educação era
uma bobagem. Então, não os diretores, os chefes
do departamento, pelo contrário, Walter Zanini
sempre foi uma força de apoio a tudo o que eu
fazia. [...] Mas eu achei uma ótima oportunidade e
criei o Núcleo de Cultura e Extensão em Promoção
da Arte na Educação, inclusive bastante inspirado
no Núcleo de Cultura e Extensão em Promoção
da Saúde na Educação. (BARBOSA apud COSTA,
2007, p. 357-358).

O NACE/NUPAE, Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão
em Promoção da Arte na Educação, foi, portanto, um órgão
de integração que funcionou entre 1994 e 200965, sediado
inicialmente no Museu de Arte Contemporânea (Art. 1º do
Regimento do NACE/NUPAE) e tinha por objetivos principais:
I.
Desenvolvimento de estudos e investigações:
promover, gerenciar e executar projetos de
desenvolvimento de novos conhecimentos para
atender a demandas colocadas pelo MAC ou
instituições governamentais e não governamentais,
inclusive privadas, sempre dentro da Promoção
Arte na Educação e assuntos correlatos.
II. Capacitação e Transferência de Tecnologia:
desenvolver cursos, treinamentos, seminários
inclusive aprofundando o intercâmbio técnico-

65

A criação do NACE/NUPAE se
efetivou pela Resolução USP nº
4.082, de 14 de junho de 1994 e
seu respectivo regimento sendo
aprovado pela Resolução USP nº
4.123, de 21 de outubro de 1994.
Seu encerramento deu-se por
meio da Resolução USP nº 5.513,
de 11 de fevereiro de 2009.
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No último grande relatório
descritivo das atividades do
NACE/NUPAE guardado em seus
arquivos, o Relatório Quinquenal
1994-1999 direcionado à PróReitoria de Cultura e Extensão
em 2000, registra oito atividades
principais:
1.Pesquisa: Ensino da Arte no
Brasil de 1922 e 1948 – sob
a coordenação de Ana Mae
Barbosa, a pesquisa que
estava em desenvolvimento
na época seria integrada às
discussões na Pós-Graduação
da ECA, a partir de 2001;
2.Curso de Difusão Cultural
de Leitura de Obra de Arte
– ministrado por Christina
Rizzi e Cildo Oliveira em
1997, associado ao Centro
de Ensino e Pesquisa do
Litoral da UNESP (CEPEL);
3.Curso de Difusão Cultural
sobre a Arte e seu Ensino:
Diferentes Metodologias
do Ensino da Arte na
Contemporaneidade –
coordenado por Ana Mae
Barbosa, associado ao
SESC/SP e à Associação
Nacional de Pesquisadores
em Artes Plásticas (ANPAP),
em 1997, envolvendo
pesquisadores de
instituições estrangeiras;
4.Curso de História da Arte:
abordagens metodológicas
– ministrado pelo professor
convidado Carlos Fernando
Nogueira e Rejane Coutinho,
entre 1996 e 1998;
5.Apoio ao Encontro da
ANPAP – participou e apoiou
o Congresso Nacional de
Pesquisadores em Artes
Plásticas de 1996 e do XI
Encontro Nacional da ANPAP
em 1997;
6.Projeto A Compreensão
e o Prazer da Arte I e II
– sob a coordenação de
Ana Mae Barbosa, reuniu
pesquisadores brasileiros
e estrangeiros, por meio de
parceria com o SESC/SP,
em duas edições, em 1998
e 1999;
[Continua na página seguinte]
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científico-artístico entre instituições no país e no
exterior, e outras atividades dentro do escopo de
especialização e atualização de quadros para
diferentes atividades concernentes à área de
Promoção da Arte na Educação.
III. Gerenciamento de Informações: desenvolver
e implantar banco de Dados sobre Arte na
Educação, visando propiciar acesso aos diferentes
tipos de informação.
IV. Estimular a integração e a participação de
Instituições de Ensino da Arte das Redes Escolares
e de Órgãos Culturais para o desenvolvimento de
atividades conjuntas na área de atuação do núcleo.
(Projeto de constituição do NUPAE. Arquivo NACE/
NUPAE, 1993).

A abrangência de atividades do núcleo era grande:
pesquisa, ensino, promoção de eventos e integração de
propostas junto às redes de ensino e às instituições culturais,
potencializando os vários caminhos sobre os quais a arte/
educação vinha se debruçando em debates e reflexões acerca
de seu futuro. De fato, nos arquivo do NACE/NUPAE, além dos
documentos referentes ao Curso de Especialização, vários
outros foram encontrados e que dizem respeito aos diversos
projetos que o núcleo produzia66.
Conforme citamos anteriormente, os ofícios CAP nº
304/96 e nº 311/96 (Arquivo NACE/NUPAE, 1996) registram
o que podemos considerar as primeiras tentativas de
compartilhar o Curso de Especialização entre o Departamento
de Artes Plásticas e o NACE/NUPAE. Desde então, não foram
encontrados maiores registros nos arquivos que indiquem
quando exatamente o curso passou integralmente para o
NACE/NUPAE, a não ser pela ausência de registros do curso nos
arquivos da CCEU/ECA, a partir de 1998. Na proposta de 1998,
inclusive, tem registrado expressamente um item até então
inédito, em que o Curso de Especialização seria promovido pela
ECA em corresponsabilidade com o NACE/NUPAE (Proposta de
curso de extensão universitária, Arquivo da CCEU/ECA, 1990).
O NACE/NUPAE é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura e, tecnicamente, sua avaliação é submetida a esta
instância da USP – mesmo que pelo intermédio da CCEU/
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ECA. Dessa forma, é compreensível que, dada a constituição
do NACE/NUPAE a partir de 1994, com a Resolução USP nº
4.082/94 (Arquivo NACE/NUPAE, 1994), ainda haja um período
de transição até a desvinculação do Curso de Especialização
do processo de reconhecimento e autorização anual pela ECA,
o que explicaria as lacunas de informações nos arquivos da
CCEU/ECA com relação às edições de 1995, 1996 e 1997.
Infelizmente, os arquivos no NACE/NUPAE não oferecem
muitas informações incisivas sobre os últimos anos do Curso
de Especialização. Considerando os dados de 1998 da CCEU/
ECA, apenas foram encontrados registros referentes a 1999
(Proposta de curso, uma reminiscência do rito de aprovação),
mas poucas referências ao funcionamento do curso em 2000
e 2001 (apenas as fichas de matrícula dos candidatos e os
certificados que não foram retirados).
O curso permaneceu com a denominação de “Curso
de Especialização em Arte-Educação”, em 1998, contudo, em
1999, passou a adotar em sua proposta a designação de “Curso
de Especialização em Ensino, Arte e Cultura”. Isso condiz com
uma nova identidade que se construía com a integração ao
NACE/NUPAE.
A Arte em todos os níveis educacionais: pré-escolar,
1º e 2º graus e universitária vem se confrontando,
nos últimos dez anos, com uma mudança radical
de paradigma.
A introdução da Arte na escola, ocorrida no início
do século XX, respondia aos cânones de valor do
modernismo:
•
Criatividade como originalidade.
•
Arte como liberação de emoções e o “deixar
fazer”.
Hoje a contemporaneidade vê a arte como uma
alfabetização cultural para os universitários de
qualquer especialidade e, embora nas escolas
de 1ºs e 2ºs graus o ensino da arte continue
reforçando principalmente a expressividade, temse encaminhado para a valoração da apreciação
estética, operando o ideal pragmatista de John
Dewey, associando educação artística com
educação estética.
Um ensino da Arte como proposto pelo NUPAE,
pensado como alfabetização cultural via códigos
artísticos, desenvolve o pensamento crítico dos
indivíduos e assume lugar preponderante na

[continuação da nota 66]
7.Curso de Especialização
em Arte-Educação: Ensino,
Arte e Cultura – criado
por Ana Mae Barbosa,
em 1994, coordenado por
Regina Machado, passou a
funcionar no NACE/NUPAE
desde 1998.
8.Curso de Etnometodologia
e o Ensino da Arte –
ministrado pela professora
convidada Mary Stokrocky,
da Universidade do Arizona
(EUA), em 1998.
Além destas, o relatório
identifica seis “outras
atividades” dos membros do
núcleo:
a. Parâmetros Curriculares
Nacionais – identifica
que sete membros foram
consultados ou estiveram
envolvidos na elaboração
dos PCNs de Artes (1º, 2º,
3º e 4º ciclos), entre 1996
e 1998: Ana Mae Barbosa,
Heloisa Ferraz, Regina
Machado, Rosa Iavelberg,
Heloísa Margarido Salles,
Isabel Marques e Iveta Maria
B. Fernandes.
b.Projetos de arte-educação
em exposições –
coordenados por Christina
Rizzi. O NACE/NUPAE
participou de projetos
educativos nas exposições:
Labirinto da moda (1996
a 1998), Flávio Império
em cena (1997), Fantasia
brasileira: o balé do IV
Centenário (1997), Coração
dos outros: Saravá Mário de
Andrade (1997), São filhos do
deserto onde a terra desposa
a luz (1999) e História,
energia e cotidiano (1999).
c. Curso de Especialização:
Ensino e Aprendizagem
da Arte (Jacareí-SP) –
desdobramento do Curso
de Especialização em Arte/
Educação desenvolvido no
NACE/NUPAE, redesenhado
para a Secretaria Municipal
de Educação de Jacareí,
em 1998.
[Continua na página seguinte]

3 OS ARQUIVOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARTE/EDUCAÇÃO DA ECA/USP (1984 A 2001)

139

Educação, possibilitando o exercício da cidadania
e a capacidade de processar e selecionar
informações, resultando no desenvolvimento da
capacidade de criação e iniciativa do povo como
também a inserção consciente e produtiva no
processo cultural. (Projeto de constituição do
NUPAE, Introdução, p. 2, s/d).

[continuação da nota 66]
d.Grupo de Contadores de
Histórias “Companhia
Palavra Viva” – criação a
partir das pesquisas sobre
a arte narrativa oral e de
contos tradicionais, sob
a coordenação de Regina
Machado, em 1999.
e. Seminário: Os Riscos da
Transgressão - os projetos
de trabalho – ministrado
pelo professor convidado
Fernando Hernandez, da
Universidade de Belas Artes
de Barcelona, em 1997.
f. Curso: Era Uma Vez a
Arte de Contar Estórias
– ministrado por Regina
Machado, desenvolvido em
1998 e 1999.
Neste relatório quinquenal
1994-1999 são apresentados os
membros do NACE/NUPAE, em
ordem alfabética: Ana Amália
Barbosa, Ana Mae Barbosa,
Andréa Rubinstein, Cildo
Oliveira, Christina Rizzi, Cristiane
Velasco, Heloísa Ferraz, Iveta
Maria Borges Fernandes,
Madalena Monteiro, Nelson
Badra Jr., Paulo Machado,
Regina Machado, Rosa Iavelberg,
Stela Barbieri, Sylvio Coutinho,
Rejane Coutinho, Urga Maira
Cardoso e Vera Lúcia Novis.
Professores com projetos
associados ao núcleo: Analice
Dutra Pillar, Fernanda Pereira da
Cunha, Fernando Azevedo, Lucia
Gouvea Pimentel, Lucimar Bello,
Maria Lúcia Batezat Duarte e
Zélia Fernandes.

A partir dessa matriz conceitual, alinhou-se o Curso de
Especialização na nova fase de qualificação do professor para
os temas mais emergentes das pesquisas em arte/educação
naquele momento, destacando a valorização e abrangência do
pensamento deweyano, a educação artística aliada à educação
estética, a capacidade de criação de forma crítica e pertinente ao
contexto do indivíduo e sua integração aos processos culturais.
Seguindo a análise dos materiais recolhidos de 1998
e 1999, no que diz respeito às disciplinas, o curso manteve-se
na linha que vinha explorando na fase anterior, baseado nas
pesquisas sobre a Abordagem Triangular além dos estudos sobre
as mudanças advindas pela Lei Federal nº 9.394/96 (LDBEN),
refletindo-se nos Parâmetros e Orientações Curriculares
Nacionais lançadas pelo Ministério da Educação (MEC) nos anos
subsequentes, temas de disciplinas específicas ministradas
por Rosa Iavelberg. Assim, tanto em 1998 e como em 1999,
ocorreram as disciplinas em comum: “Fundamentos teóricospoéticos do ensino da Arte” (Regina Machado), “Apreciação da
obra de arte” (Christina Rizzi), “Oficina do fazer artístico” (Stela
Barbieri) e “Introdução à história da Arte” (Paulo Machado).
Apenas a disciplina de Rosa Iavelberg que sofre mudanças
entre um ano e outro: “Parâmetros Curriculares Nacionais na
sala de aula” (1998) e “Formação prática e teórica do professor
de Arte: o ensino da Arte na instituição escolar” (1999). Esse
conjunto de disciplinas acarretaria um novo perfil de professor
que busca sua qualificação, principalmente pelas incertezas da
nova LDBEN, ainda em calorosos debates entre os professores.
Dos registros de 1998 e 1999 ainda consta como requisito de
entrada para o curso que os candidatos sejam professores de
arte de 1º, 2º ou 3º graus ou coordenadores pedagógicos e a
duração continuava de 360 horas, distribuídas pelas disciplinas
de março a novembro de cada ano.
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No Capítulo 1, oferecemos um recorte pessoal de como
o curso aconteceu, mesmo que impregnado por memórias
afetivas, sendo possível encontrar uma chave de entendimento
para seu funcionamento. Por exemplo, o desdobramento da
disciplina citada em 1996/97, “Processo criador em dança”,
para “Danças Populares”, de Tião Carvalho, incidia sobre a
necessidade de incluir mais formalmente o corpo e a dança
para a formação do arte/educador, ainda mais em uma matriz
popular, que tem potência ressonante no ensino da arte e da
cultura brasileira. Infelizmente, não há registros documentais
sobre a integração de Tião Carvalho, do Grupo Cupuaçu Centro
de Estudos de Danças Populares Brasileiras que ministrou aulas
ao menos em 2001. Em minha vivência, tive as aulas com Tião
Carvalho, mas não tive a disciplina de Regina Machado, de
“Fundamentos teórico-poéticos do ensino da Arte”. Também, no
meu caso, as aulas de história da arte, de Paulo Ramos Machado
passaram para Arte contemporânea, de Cildo Oliveira, na virada
entre os semestres do curso.
Paradoxalmente, em meio às grandes mudanças
do contexto geral do ensino da arte com a nova LDBEN, a
integração das várias propostas desenvolvidas pelo NACE/
NUPAE e a busca por qualificação dos professores de arte, o
curso acabou por ser encerrado após a formação da última
turma em 2001. Regina Machado aponta para a falta de espaço
como principal empecilho para a continuidade do curso. Além
disso, alguns professores do NACE/NUPAE estavam investindo
em suas carreiras profissionais, impossibilitando-os para os
compromissos com o Curso de Especialização.
[...] Em termos de estruturação, na medida em que
fui coordenando o curso, fui realmente tentando
dar para ele, dentro do possível... – porque nossa
maior dificuldade era mesmo a implantação do
que a gente queria fazer. A USP era o lugar mais
sinistro que você puder imaginar, mais avesso,
mais inóspito, que faria qualquer pessoa desistir.
Por causa da burocracia, por causa do lugar que a
arte/educação ocupava – e ocupa – mas ocupava
muito mais naquela época, de “desimportância”
total, por causa do espaço físico. Esse foi, com
certeza, apesar de ter outros fatores que eu não
nego, com certeza o determinante do fechamento
do curso foi a falta de espaço físico. Eu posso dizer,
pois eu fui pessoalmente, sozinha, em milhões de
unidades da USP para falar do caso do curso que
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estava fechando, por que a gente precisava de
espaço e a gente não conseguiu nada. Foi muito
grave esta parte. Eu tenho que olhar hoje para trás
e não era só isso. Houve um ciclo, as pessoas
realmente estavam, as pessoas que davam o curso
estavam cada uma indo para o seu caminho pessoal,
interessadas em fazer outras coisas. Eu olhava as
pessoas com os olhos... [...] Sabe, tem coisa que são
importantes de se dizer, mas podia ter continuado o
curso com outras pessoas. Se não fosse essa ideia
de se respeitar o que é um ciclo. Um ciclo realmente
tem um nascimento, crescimento, envelhecimento e
morte. (MACHADO, Entrevista, 29/07/2013).

Barbosa indica, senão motivos, elementos agravantes
que comprometeram a continuidade de curso. Primeiro, a
questão das titulações que o docente para um curso lato
sensu deveria possuir para tal dedicação (BARBOSA, Entrevista,
29/10/2013). Considerando todas as questões: falta de espaço,
professores envolvidos em outros projetos, exigências de
graduação/titulação de seu corpo docente e a dificuldade de
recursos, geraram as circunstâncias que levaram à finalização
do curso e que, posteriormente, acarretaram a própria dissolução
do NACE/NUPAE, em 2008/2009.
Em relação aos espaços físicos, essa questão é
evidenciada pelo Parecer CJ 202/02 da Consultoria Jurídica
da USP, em que a coordenação do NACE/NUPAE sugere uma
parceria com uma instituição cultural privada, a Lumiar Projetos
Culturais e Educacionais para a continuidade do curso em
2002, neste caso, apenas a cessão de espaço para o curso e
o restante seria de acordo com a coordenação do núcleo. Em
resposta, a Consultoria Jurídica solicita que se deva “Ficar
devidamente demonstrado, nos autos, que não há espaço na
Cidade Universitária, em particular na ECA, para a realização
do curso”, além de necessitar “apontar o interesse acadêmico,
da USP, na Lumiar” (Parecer CJ 202/02. Arquivo NACE/NUPAE,
2002). Tais exigências expõem as dificuldades de espaço
físico que acompanharam o curso ao longo de seus anos de
funcionamento. Demonstrar, definitivamente, que a ECA e a USP
não têm espaço físico para um curso é uma árdua tarefa, além
de possibilitar inúmeros questionamentos sobre a coordenação.
Ao mesmo tempo, indicar o interesse acadêmico da USP sobre
a Lumiar também acarretaria em desenvolver um complexo
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processo de pesquisa e produção, que não se justificaria apenas
pela cessão de espaço para o Curso de Especialização, o que
também tornava a iniciativa delicada. Indiretamente, as portas se
fecharam para a continuidade do curso e não havia outro desvio
acessível, naquele momento. De maneira sensível, Machado
entendeu que esses fatores acarretaram o encerramento de um
ciclo que deve ser respeitado.
Em 2008, é confeccionado um relatório final das
atividades do NACE/NUPAE pela coordenação e vicecoordenação (Regina Machado e Christina Rizzi), apontando as
características de suas ações e projetos desenvolvidos e focando
na situação financeira e patrimonial do núcleo, cujos bens (um
aparelho de fax e um microcomputador) foram transferidos para
o CAP. Anexo ao relatório, consta um formulário preenchido
identificando as últimas atividades do núcleo67. Sem atividades
desde 2004, o NACE/NUPAE é desativado pela Resolução USP
nº 5.513/09, em 11 de fevereiro de 2009.

3.5 O Curso de Especialização em Arte/Educação da
ECA/USP: o desbravador de novos caminhos
Ao longo de seu funcionamento, o Curso de
Especialização em Arte/Educação da ECA/USP configurou-se
em um dos exemplos mais notáveis de esforço programado
para marcar a presença do ensino da arte na universidade e
na sociedade. Se pensarmos nas estradas estabelecidas, até
então, na formação de professores, o curso foi um autêntico
desvio por novas rotas a serem conhecidas. Em primeiro lugar,
seu surgimento esteve relacionado com a criação de uma linha
de pesquisa voltada para a arte/educação, pouco depois da
implantação do PPG stricto sensu da ECA, no início dos anos de
1980. Assim, o curso fortaleceu o reconhecimento acadêmico
da área de arte/educação, constituindo um reconhecido centro
de formação e de pesquisa no país. A Especialização permitiu,
ainda, o acesso e a preparação para a pesquisa de futuros
alunos do PPG stricto sensu da ECA voltados para as relações
entre Arte e Educação e ampliou as possibilidades de formação

67

Os cursos “Multisensorialidade
no ensino”, ministrados por
Heloisa Ferraz (2003) e “A arte
de contar histórias”, por Regina
Machado (2004).
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Retomamos as informações
do subcapítulo 3.2: de
1984 a 1990, do total de
67 alunos aprovados pelo
Curso de Especialização em
Arte/Educação da ECA, 18
defenderam seus doutorados e
06, seus mestrados, perfazendo
24 ex-alunos que obtiveram
titulação stricto sensu, ou seja,
35,8% dos formados.
Dados obtidos a partir do
cruzamento de informações do
Currículo da Plataforma Lattes,
conferidos com os bancos de
teses da Plataforma Sucupira e
da CAPES, além dos acervos de
bibliotecas das universidades
referenciadas (Análise realizada
em 08 nov. 2016).
69

Entre 1984 e 1987, consta
nas propostas dos cursos que
deveriam ser ministrados em
colaboração com a Associação
de Arte Educadores de São
Paulo (AESP), criada em 1982,
cobrando-se taxa de matrícula,
na intenção de ampliar os
benefícios aos associados.
Convém lembrar que o projeto da
AESP foi desenvolvido durante a
Semana de Arte e Ensino da USP,
em 1980, outro marco da década,
como analisado no Capítulo 1.

de mestres e doutores que, de alguma forma, dedicaram-se à
arte/educação em um cenário desfavorável com pouquíssimos
professores orientadores. Também se pode considerar que
o curso buscou otimizar o aproveitamento da capacidade
instalada nas disciplinas oferecidas pelo PPG de Artes Visuais
da ECA. Em continuidade à identificação de mestres e doutores
formados, entre os ex-alunos do Curso de Especialização,
cujos dados foram apresentados anteriormente68, a partir de
1990 conferimos o registro de 13 doutores e 21 mestres dentre
seus ex-alunos, atualmente. Ou seja, do total de 268 pessoas
que foram formadas pelo Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP (Apêndice A) em toda sua história, hoje,
31 possuem título de doutor e 27 possuem de mestre. Assim, 21,6%
do total de aprovados prosseguiram com títulos stricto sensu. É
um percentual menor do que o registrado nos cálculos da primeira
fase (35,8%), mas considerando que o foco do curso fora ampliado
para outros interesses de formação, ainda é possível atribuir ao
Curso de Especialização, nas duas fases posteriores, o estímulo
aos ex-cursistas em alçar voos maiores no stricto sensu, como foi
o meu caso.
Podemos inferir ainda que, ao promover a qualificação
de arte/educadores que atuavam profissionalmente, o curso
buscava despertar os alunos para as lutas que estavam em
efervescência no campo do ensino da arte durante a década
de 198069, principalmente em um centro mobilizador como era
a USP. O NACE/NUPAE esteve integrado ao vívido panorama
do ensino da arte, tanto politicamente quanto em termos de
pesquisa. Mesmo com tantas modificações ao longo da história
do curso, permaneceu o desafio aos arte/educadores a fazerem
a diferença em seus locais de atuação, impulsionando-os em
novos e audaciosos desvios, desejosos de futuros caminhos a
serem compartilhados.
Não podemos esquecer, ainda, do caráter de abertura
(de possibilidades, de encontros, de descobertas, de achados
e de reflexões...) que o curso ofereceu para cada cursista
e também para seus professores, dada a ampla variedade
de disciplinas que foram desenvolvidas ao longo dos anos,
todas vinculadas às pesquisas de cada docente. Assim,
tanto as teorias de fundamentação da arte, da educação e
da arte/educação, quanto a vivência intensa de experiências
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significativas permitiram a transformação individual e coletiva
das pessoas que se arriscaram a mergulhar nas águas do curso.
Assim, ao fim deste capítulo, podemos destacar as narrativas e
os contos tradicionais como base epistemológica e ontológica
para a formação de um arte/educador mais convicto com suas
raízes e potencialidades, foco de pesquisa de Regina Machado,
em que o Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA
teve participação decisiva. Se hoje podemos afirmar uma
proposição norteadora de formação de professores de arte
que valorize as narrativas (as próprias, as dos outros e as da
cultura) como elemento fundamental da compreensão do ser no
mundo, este curso teve um papel essencial nessa concepção.
O detalhamento das ideias aqui apresentadas, integrando-se
às trilhas caminhadas nesta pesquisa, será apresentado no
capítulo a seguir.

Experiência
e narrativa: a
transformação pelo
milmaravilhoso

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num
meio artesão – no campo, no mar e na cidade –, é ela própria,
num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. [...]
Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida
retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.
Walter Benjamin

Ao longo desta pesquisa, deparei-me com diversas
formas que possibilitaram a compreensão do que foi o Curso de
Especialização em Arte/Educação da ECA/USP, de 1984 a 2001:
pela ótica particular de minha própria experiência de formação
no curso, em 2001; pelas pesquisas e obras historiográficas
sobre o ensino da arte no Brasil; e ainda pelos documentos e
monumentos, arquivados nas instituições de ensino. Todas
essas formas de compreensão são importantes e cada uma
oferece um viés de entendimento distinto e específico do que foi
o curso, como tratado nos capítulos anteriores, mas não poderia
me esquecer de que este curso foi movido por pessoas para
pessoas, o que me levou a pensá-lo em direção às interações
formativas cultivadas no curso, que foram tão importantes para
mim e, com certeza, o foram para outras pessoas. Aproximamonos, portanto, ao esforço maior da pesquisa, que é a reunião de
narrativas que detalham experiências vividas, sob os diferentes
pontos de vista, revelando novas compreensões sobre o Curso
de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP na formação
de professores de arte, focando na análise daquilo que foi vivido
e desenvolvido pelas coordenadoras, professoras e alunas
entrevistadas nas diferentes etapas do curso ao longo do tempo.
Tomo por desafio caminhar junto com outras
pessoas que buscavam novos horizontes da arte/educação e
encontraram no curso aquele desvio na estrada apontada pelo
poema-epígrafe de Manoel de Barros, que inicia esta tese, com
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seus frutos saborosos e inesquecíveis. Assim, é propósito deste
capítulo preparar o terreno para o próximo, que estabelecerá
um diálogo com as memórias dessas seis pessoas70, em
relação às suas vivências durante o Curso de Especialização,
fazendo emergir as ressonâncias e dissonâncias decisivas
que proporcionaram sua formação como arte/educadores. A
pergunta disparadora para esta análise foi: “Que aspectos do
Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP as
pessoas envolvidas elegeram como fundamentais para suas
trajetórias como professores de arte?”. Em outras palavras, para
esta pesquisa era importante deixar claro quais as fagulhas
lançadas pelo Curso de Especialização que contribuíram para
promover transformações na maneira de pensar e agir de cada
uma dessas pessoas no campo da arte/educação, revigorando
a busca profunda e genuína pela constituição de um educador
capaz de enfrentar os desafios da vida contemporânea.
Vários tópicos foram levantados no processo de
categorização e análise das narrativas captadas como
possíveis respostas: Teria sido a vontade de aprimoramento
e de superação de dificuldades para continuar em processo
de formação? O contato com teorias que não conheciam? O
interesse para a pesquisa acadêmica? O processo de criação
artística? A relevância da subjetividade na ação do professor de
arte, projetando-se para além da formação focada apenas no
conteúdo ou no treinamento de técnicas pedagógicas?
Para ajudar no diálogo com essas pessoas, reconhecendo
os caminhos escolhidos durante suas vidas, a narrativa foi base
essencial para as minhas reflexões. Nessa perspectiva, a narrativa
é vista como uma proposta de conscientização da experiência
transformadora e meio privilegiado de integração de vivências
entre indivíduos, ou seja, ela dá forma ao vivido e também
permite que o vivido seja trocado, conectado, contaminado,
misturado, envolvido, enfim, dialogado com o que foi vivido
por outra pessoa. O filósofo francês Paul Ricoeur debruçou-se
profundamente sobre essas questões, compreendendo que a
função dialogal da narrativa constitui-se elemento indissociável
da formação do ser humano e da sociedade, é aquilo que torna
possível ao homem contar e entender sua história e de sua
comunidade: o esforço de se representar é o impulso ontológico
de se construir. Vários outros autores nos ajudaram a refletir
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Maria Christina de Souza Lima
Rizzi (ex-aluna e ex-professora),
Maria Cristina Blanco (ex-aluna),
Maria Cristina Meirelles Toledo
Cruz (ex-aluna), Maria Lúcia
Batezat Duarte (ex-aluna), Maria
Stela Fortes Barbieri
(ex-professora) e Rosa Iavelberg
(ex-aluna e ex-professora).
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sobre esse valor da narrativa e sua relevância para a formação
do sujeito: o compartilhamento de experiências pela narrativa
de Walter Benjamin; a experiência estética como experiência
transformadora de John Dewey; e a narrativa alimentada pela
imaginação criadora como base epistemológica para a formação
de educadores, de Regina Machado.
Para iniciar as reflexões em torno das narrativas e
memórias do curso, gostaria de compartilhar uma experiência
transformadora para mim, vivenciada a partir de um conto de
João Guimarães Rosa, durante o processo de pesquisa. Mais
precisamente, esta reflexão iniciou-se em uma das disciplinas
do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA, e
ajudou-me a redefinir os interesses de estudo.

4.1 Pirlimpsiquice: uma real experiência transformadora

71

Seguindo as recomendações
da escrita acadêmica, quando
nos referimos especificamente
ao conto de Guimarães Rosa,
“Pirlimpsiquice” será registrado
sem destaque e entre aspas.
Quando assumir-se como
experiência estética pessoal
vivenciada, será designado
como Pirlimpsiquice, destacado
em itálico. Por vezes, ambos
sentidos estão integrados –
neste caso, adotamos a primeira
forma, entendendo que a obra
vem antes do efeito que causou.

“Aquilo na noite do nosso teatrinho foi de Oh.” (ROSA,
1985, p. 38). Dessa forma, subitamente, o personagem sem
nome, narrador-protagonista imaginado por Guimarães Rosa
descreve a real dimensão do que foi, para ele, uma experiência
singular de apresentação teatral da qual participara na infância.
Diante da incomensurável e indescritível dimensão do fato
que aconteceu naquela noite, na escola, ele consegue apenas
formular: “Oh”. Como a teoria física do Big Bang, em que o
Universo surgira de um único ponto no qual se concentrou
toda a matéria existente, neste singular “Oh”, está concentrada
a totalidade de uma experiência transformadora na vida do
narrador. Como expô-la, se todo o Big Bang é, afinal, inenarrável?
Oh.
Guimarães Rosa inicia, assim, o conto “Pirlimpsiquice”71,
editado em 1962, no livro Primeiras Estórias (1985), imaginando,
talvez (pois, como poucos, Guimarães Rosa deixava-se levar
pelas solturas da imaginação), que este pequeno texto sobre
a fantástica experiência de um grupo de meninos diante do
desafio de apresentar uma peça de teatro para a festa no colégio
à plateia de parentes e colegas, iria também contaminarmonos, seus leitores, e nos levar a um sem-número de camadas
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interpretativas possíveis, mas, sobretudo, convidando-nos a
refletir sobre nossas próprias experiências significativas e
transformadoras. O que seria o “Oh” em nossa vida?
De minha parte, posso afirmar que ter finalmente
me atrevido a penetrar no universo roseano por meio de
“Pirlimpsisquice”, foi de “Oh”. Explico: conheci, de fato, essa
reflexão sobre o conto nas aulas da Profa. Dra. Regina Machado,
na disciplina do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da
ECA, “As narrativas da tradição oral e a formação de professores
artistas”, em 2013. Durante as aulas em que estudávamos o
texto, ela chamava a atenção para o que poderia ser este “Oh”
que vibrava já na abertura do conto. Tal questionamento passou
a reverberar em minhas reflexões. Já havia lido “Pirlimpsiquice”
e outros contos de Guimarães Rosa anteriormente, desde
o Ensino Médio, mas confesso que passava ao largo da
profundidade e do alcance que o autor propunha em seus
textos – tinha consciência de sua genialidade, porém sentiame incapaz de compreendê-lo. Insensatez que se desfez nas
aulas de Regina Machado, felizmente. Sua cuidadosa mediação
a partir do texto fez-me abrir um turbilhão de pensamentos: da
preciosidade da experiência do personagem-narrador, de como
ele percebia seus colegas, de seu papel naquela comunidade do
colégio interno, da vida cotidiana do lugar, da relação entre as
pessoas, das desventuras dos ensaios e dos acontecimentos
do dia da apresentação.
Os assuntos tratados nas aulas de Regina Machado eram
voltados para a arte de narrar histórias e para a importância das
narrativas da literatura e das culturas populares de todo o mundo
na formação do ser humano, enfatizando o papel preponderante
da imaginação e da experiência subjetiva da criação nessa
construção. Em todas as suas aulas, sempre havia um convite
para pensarmos como esses assuntos dialogavam com nossas
pesquisas e, numa dimensão mais profunda, em nossas próprias
vidas. Assim ocorreu com “Pirlimpsiquice”.
Trago, desde então, contribuições ou provocações que
foram semeadas a partir desse encontro com Guimarães Rosa
e que passaram a me acompanhar durante a pesquisa sobre o
Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP. Uma
delas foi aprender/lembrar a abrir mão dos caminhos tidos como
certos para arriscar-me em outras trilhas e desvios, na busca de
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algo que me fizesse repensar minhas convicções em relação
à arte/educação e à atividade docente e, indissociavelmente,
de meu próprio percurso formativo. Lembrei-me da narrativa
de meu encontro com o Curso de Especialização. É claro que
não largaria tudo que havia construído até então, sob o risco
de não ser sincero com minha própria história de vida, mas a
conscientização da necessidade de não me deixar paralisar em
meio à fixidez de ideias foi potencializada durante o itinerário
de estudos e pesquisa deste trabalho. Assim, deparei-me com
um desvio fundamental no caminho: o flerte com a potência
das narrativas como forma de se pensar a formação docente
a partir de experiências significativas, além de se constituir
a própria história do Curso de Especialização, ou seja, a(s)
narrativa(s) desta tese. Para tanto, teria que desbravar um
destino desconhecido que havia sido descortinado diante de
mim, que foi entender o que é narrativa e como ela pode me
ajudar para um estudo que envolvesse a história de um curso.
Em “Pirlimpsiquice” entendo que o convite ao risco, à escolha
pelo caminho incerto, mas potencialmente recompensador,
apresenta-se na figura do colega do narrador, Zé Boné – o mais
improvável dos agentes de transformação, pois era descrito
como “beócio”, “papalvo” e “basbaque”, aquele que, para o
narrador, não se encaixava nas exigências da peça (ROSA, 1985,
p. 38-39). Contudo, no momento preciso, frente à visível ruína da
peça pelos imprevistos controversos, em meio às vaias, quem se
tornou o provocador da transformação da apresentação? Sim,
Zé Boné, que “com muita existência”, assumiu inúmeros papéis
na peça, porém não a versão do drama oficial da programação,
mas as versões que foram inventadas pelos meninos-atores para
despistar a curiosidade dos outros colegas: “Começávamos,
todos, de uma vez a representar a nossa inventada estória. Zé
Boné também. A coisa aconteceu no meio da hora. Foi o ímpeto
da glória – foi – sem combinação. Ressoaram outras muitas
palmas.” (ROSA, 1985, p. 345, grifos do autor). Enquanto todos
os meninos-atores empalideceram como estátuas de mármore,
Zé Boné agiu da forma mais autêntica, abandonando o texto
certo do drama original e mergulhando nas tramas sonhadas
por ele e pelos colegas. E aquilo fazia todo o sentido para eles.
Zé Boné, gatilho que desencadeou uma sequência improvável
de ações e transformações entre os meninos-colegas, como
fagulha que ganha força no sopro da imaginação e se alastra
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incontrolavelmente, qual fogo contagiante, inundando corações
e vibrando no ressoar das palmas: a glória!
A partir dessa experiência-reflexão, como exercício de
aula de Regina Machado, fomos instigados a criar uma imagem
que traduzisse nossos pensamentos. Não pensava em nada
que não fosse algum tipo de estopim. A imagem de explosão
impregnou minha mente e até a enxergava na imaginação:
o fogo profuso, crescente, indomável – como representá-lo?
Outros pensamentos sobrevieram como ondas no quebramar: mas, explosão é coisa boa? O fogo não é destruidor? É
o Big Bang? Recompus-me: talvez não seja oportuno atribuir
valores maniqueístas ao fogo, mas entendê-lo como agente de
transformação – não seria uma boa escolha? Mesmo assim,
continuei na crise de criação, pois ainda pairava na mente o
desafio de representá-lo. Pode parecer que tenha escolhido o
caminho fácil, mas diante do desafio resolvi que concretizaria
minha ideia da forma mais simples: uma pequena caixa de
fósforos. A única alteração foi criar um novo rótulo estampando
o nome “Zé Boné”. O fósforo, um objeto ordinário, que passa
despercebido no fundo das gavetas, mas que contém um imenso
poder de alterar aquilo que tocar, assim que liberado. Essa foi
minha representação, a metáfora do que descobri saboreando
“Pirlimpsiquice”.
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Imagem 8 - Zé Boné. Registro de trabalhos pessoais para a disciplina “As
narrativas da tradição oral e a formação de professores artistas”, 2013.

Fonte: acervo pessoal.

Além desse sonho transvivido entre apreciação e criação,
em “Pirlimpsiquice”, sob o aspecto narrativo, destaco três linhas
narrativas que se sobrepõem intrincadamente. A primeira é a
da própria memória do narrador retratando um fato do passado,
que inicia o texto, mas sem desfecho explícito – basta-nos
saber que o narrador, hoje adulto, teve, por uma experiência de
transformação, esse acontecimento especial na infância e que
faz questão de ainda compartilhar com seus ex-colegas, em
raros encontros do presente, ou seja, o tal fato também fora
importante e memorável para outras pessoas. A segunda linha
se refere à narração sobre o acontecimento do fato, sob a ótica
subjetiva do adulto-menino-narrador: suas percepções, suas
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descrições, suas ações e reações, suas angústias, bem como
sua percepção sobre as outras pessoas envolvidas. A terceira
linha narrativa está mais implícita e fragmentada, e se constitui
no emaranhado dos três enredos teatrais desenvolvidos: um é o
dito “oficial”, intitulado “Os filhos do Dr. Famoso”, o segundo foi
carinhosamente inventado pelos meninos-atores, e, um último
enredo, também inventado, mas por um menino de fora do
grupo teatral, Gamboa, que o criara por provocação aos demais
colegas escolhidos para a empresa. Da terceira linha narrativa
que agrega os três enredos, pelos indícios, temos que recorrer
preponderantemente à imaginação e ao nosso repertório de
vivências para intuir as histórias desenvolvidas. No caso de “Os
Filhos do Dr. Famoso”, temos as citações dos personagens: o
Dr. Famoso, o amigo, o filho padre, o filho capitão, o filho poeta,
o filho criminoso ou o “redimido”, o criado ou “fâmulo”, os dois
policiais, o delegado e o “homem que sabia do segredo” (ROSA,
1985, p. 40). Apesar das pouquíssimas informações desse
enredo oficial, restritas nas breves descrições dos personagens,
das indumentárias e das ações dos meninos-atores em meio
à convivência do dia a dia do colégio, podemos imaginar as
perpetrações, conflitos e reviravoltas entre os personagens,
considerando ainda que era uma peça em cinco atos (ROSA,
1985, p. 38). A segunda trama é mais enigmática, pois é
construída pela própria imaginação das crianças. Então, temos
de empreender um esforço metaimaginário: sonhar o sonho
coletivo e orgânico dos meninos, que incluía “singulares-emextraordinário episódios” do “fuzilado”, do “trem do duelo”, da
“máscara de cachorro”, do “estouro da bomba”. Igualmente
misteriosa é a terceira versão criada por Gamboa, de que nada
se explicita no conto, apenas na fala final do menino, pois este
percebe na apresentação da peça, que a sua história também
era verdadeira – afinal, Zé Boné misturou todas as versões que
estavam em torno dos acontecimentos, incluindo a inventada
por Gamboa. Guimarães Rosa não oferece pistas claras para
compreendermos integralmente estas últimas peças inventadas,
mas a intensidade de presença e de verdade, na noite da
apresentação para os garotos transmutou o acontecimento,
que caminhava para o desastre, em algo singular, extraordinário,
de “Oh”. A percepção do Padre Diretor sobre o último ensaio
da trama oficial, na véspera, em que os meninos estavam
“acertados demais, sem ataque de vida válida, sem a própria
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naturalidade pronta” (ROSA, 1985, p. 42), contrastou-se com a
naturalidade e a espontaneidade ao integrarem todas as peças,
a oficial e as inventadas, em que suas ações eram genuínas
e repletas de sentidos próprios, pois foram construídas
carinhosamente por eles.
Cada um de nós se esquecera de seu eu mesmo,
e estávamos transvivendo, sobrecrentes, disto: que
era o verdadeiro viver? E era bom demais, bonito –
o milmaravilhoso – a gente voava, num amor, nas
palavras: no que se ouvia dos outros e no nosso
próprio falar. (ROSA, 1985, p. 46).

O fantástico legado do conto nos faz nos esquecer de
nós mesmos e nos convida a voar pela real experiência genuína
da transvivência e no quase indescritível encantamento pelo
milmaravilhoso. Era o Big Bang contido no “Oh”? Das três linhas
narrativas do texto, enquanto a primeira, mais superficial, nos
deixa em um quadro de memórias curiosas de um sujeito adulto
que se lembra das peraltices da infância, e a segunda, que
toma quase a totalidade do texto, permanece nas percepções
de um menino imerso em um fato destoante no cotidiano de
seu colégio, é na terceira linha, a do emaranhado de tramas,
que se demanda uma postura mais imaginativa e ativa do leitor,
cujo enigma que totaliza a singularidade daquela vivência e se
encerra no termo “Oh” da primeira linha do texto: o inenarrável, o
mistério da profunda significação de uma experiência radiante e
transformadora que faz o narrador finalmente se perguntar mais
à frente: “que era o verdadeiro viver?”.
Ao longo do texto, Guimarães Rosa constrói também
um jogo de ritmos e tempos marcados, fazendo com que o
leitor mergulhe mais profundamente nas expectativas e nas
angústias do menino-narrador em relação aos desdobramentos
dos acontecimentos. Nos ensaios diários após o jantar, o tempo
da vida reduzia-se a uma contagem regressiva entremeada por
rápidas passagens, evidenciando o encaminhamento da tensão
ao desfecho da narração: “Tudo, felizmente por três dias. [...]
Tudo por dois dias, só. [...] Tudo por dia e meio, pela véspera.
Pelo que, fremia-se e ardia-se. Sendo, nessa véspera, o nosso
ensaio geral” (ROSA, 1985, p. 42). Na primeira descrição dos
acontecimentos do dia da apresentação, a ansiedade crescente
se faz explícita pelas frenéticas reviravoltas espremidas em 23
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linhas de um único parágrafo: do domingo das “horas curtas,
poucas”, da manhã até o momento da apresentação. Em um
jogo de tensão e distensão, somos levados à passagem crucial
do conto em que o menino-narrador, emergencialmente, sai de
seu papel de ponto (que supervisiona o enredo oficial ensaiado)
e substitui um dos protagonistas, cujo menino-ator teve de sair
às pressas, no dia da apresentação, em decorrência de um
problema familiar. A partir desse momento, o enérgico ritmo
se transforma e passa a se arrastar: “E a hora enorme”, “Era a
hora na hora”, “O minuto parou”, “A coisa que aconteceu no meio
da hora” e “Não havia tempo decorrido” (ROSA, 1985, p. 43-46).
A angústia da pré-estreia que ditava o atropelo vertiginoso do
tempo, subitamente, é transformada em um momento único, no
qual ele se vê no palco diante de toda plateia e de toda sorte de
imprevistos: “o minuto parou”. O tempo distendido também é o
exato instante em que o acontecimento se transmuta em uma
experiência singular, intensa e inesquecível: “Oh”.
“Pirlimpsiquice”

é

a

exaltação

da

experiência

transformadora, que marca inexoravelmente a vida de uma
pessoa e que a faz enxergar a vida de forma diferente a partir de
então. O narrador carrega carinhosamente a lembrança de algo
valioso (a transformação pelo milmaravilhoso) encontrado
no lugar menos evidente (a peça teatral da festa do colégio) e
instigado pela pessoa menos provável do contexto (o papalvo,
o beócio).
No meu plano pessoal, a descoberta de um novo horizonte
de pensamento em “Pirlimpsiquice”, também foi surpreendente
– poder saborear o texto roseano, tanto nas interações nas aulas
de Regina Machado junto aos colegas, quanto na intimidade
de meus estudos, foi descortinando mais e mais camadas de
compreensão e de encantamento. É possível transviver lendo
(ou degustando) um texto? Claro que sim! Por isso, a escolha
desse texto em particular por Regina Machado em suas aulas foi
e é precisa: do alto de sua genialidade imaginativa, Guimarães
Rosa nos oferece uma narrativa que exalta a consciência de
um sujeito que se transforma pela sua transvivência, sendo
que esse mesmo texto, em si, também é potente em ser agente
transformador, como foi para mim.
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Nesta narrativa, sobreveio o desejo de manter o
frescor da deliciosa descoberta construída durante as aulas
que se integraram nesta pesquisa. Mas não posso deixar de
referenciar minha redescoberta de todos os sentidos roseanos,
ao estudar a tese de doutorado de Regina Machado intitulada
Arte educação e o conto de tradição oral: elementos para uma
pedagogia do imaginário (1989), em que Machado relaciona
o conto de Guimarães Rosa com a experiência estética com
base em John Dewey. O fato de ter sido aluno de Regina
Machado e de ter vivido uma experiência singular e profunda,
por sua mediação, a partir de “Pirlimpsiquice”, reiterou, para
mim, a necessidade de contar como essa transformação
foi impactante para a pesquisa, pois me fez enxergar novos
contornos em direção à narrativa como proposta para
conhecer a história de algo do passado – a narrativa de uma
transformação, a narrativa de uma transvivência.

72

BARBOSA, Ana Mae. Recorte
e colagem: influência de John
Dewey no ensino da arte no
Brasil. Campinas: Autores
Associados, 1982. Esta
publicação foi revista, aumentada
e reintitulada posteriormente
como “John Dewey e o ensino
de arte no Brasil”, editada pela
Editora Cortez, desde 2001.

Transviver: Ir além da vivência, ir além da formação,
nesse caso, da construção de um ser. A formação de professores
também deve ser encarada assim, uma transvivência, pois
não basta apenas presenciar e ser conduzido pelos fatos que
ocorrem no dia a dia, mas agir e estar atento às situações, por
vezes inesperadas, que nos afetam e o que podemos aprender
com isso, sobretudo ao nos referirmos à área de Arte como
promotora de desenvolvimento da sociedade, em que a interação
do indivíduo com a produção coletiva humana é imprescindível.
Uma das fontes para conceber a formação de professores,
de modo geral, com um olhar específico para a arte, foram as
investigações de John Dewey, que citamos em uma perspectiva
histórica no Capítulo 2 e como base teórica de disciplinas
analisadas no Capítulo 3. Ana Mae Barbosa novamente é
referenciada como pedra angular no reconhecimento das teorias
de Dewey para a formação do professor de arte, em função de
suas pesquisas de doutorado na década de 1970 e da publicação
de suas ideias no início dos anos de 198072, que impulsionou os
estudos das obras desse autor, desde então. Isso coincide com
o surgimento do Curso de Especialização em Arte/Educação da
ECA/USP, em 1984, com participação ativa de Regina Machado,
que já acompanhava os desdobramentos deste projeto junto a
Barbosa, inclusive com estudos de textos de Dewey e de outros
autores (MACHADO, Entrevista, 28/07/2013), trazendo-os em
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sua trajetória a partir de então, como em sua já citada tese de
doutorado de 1989.
É evidente, portanto, o impacto das ideias de Dewey
para o Curso de Especialização, principalmente a concepção de
“experiência estética” como base de construção epistemológica
do ser, em que ter experiências singulares é chave para o
desenvolvimento humano. Não é toda experiência que mobiliza
o sujeito a avançar em sua condição epistemológica, mas
somente aquela capaz de nos fazer distinguir o antes e o depois,
destacando-se como “memorial duradouro” (DEWEY, 2010, p.
111) sobre o que foi experienciado. Portanto, presume-se que
há uma mudança no sujeito a partir da experiência que o torna
diferente do que era antes, ou seja, se percebe transformado.
Ou ainda, por Guimarães Rosa, transvivido. “Pirlimpsiquice”
assume este papel duplo: conta-nos magistralmente como uma
situação de peça teatral do colégio deflagra uma explosão de
ocorrências ímpares que remolda o protagonista a ponto dele se
perguntar, depois: “que era o verdadeiro viver?” (ROSA, 1985, P.
46); e ainda constitui-se, como texto, em vetor de transvivência
do leitor, uma metatransvivência.

4. 2 Experiência estética e o encontro com a
imaginação criadora

Como dito, felizmente o avanço em pesquisas que
dialogam com as concepções de Dewey vem se fortalecendo
desde a década de 1980, no país. Sob esse aspecto, esta
pesquisa também reforça a importância da experiência estética
na formação da pessoa, incluindo o professor de arte, contudo
frisamos outro aspecto importante da experiência estética que
Dewey destaca em seus escritos: o papel da imaginação para
a consumação da experiência significativa. Para Dewey, uma
experiência realmente transformadora não é um acontecimento
que nos vem e simplesmente acaba, mas que tem sua
continuidade fluida e permanente.
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[...] Em uma experiência, o fluxo vai de algo para
algo. À medida que uma parte leva a outra e que
uma parte dá continuidade ao que veio antes, cada
uma ganha distinção de si. O todo duradouro se
diversifica em fases sucessivas, que são ênfases
de suas cores variadas.
Por causa da fusão contínua, não há buracos,
junções mecânicas, nem centros mortos quando
temos uma experiência singular. (DEWEY, 2010, p.
111, grifo do autor).

Diante do fluxo incessante, há um momento de
conscientização da experiência, mesmo que nebulosa e
imprecisa, em que o sujeito se percebe diferente do que
era antes, porém não é uma simples ruptura, e, sim, uma
consumação (DEWEY, 2010, p. 113). Para que essa consumação
seja efetiva e captada pela consciência, a imaginação torna-se
parte intrínseca da experiência singular.
Experiência estética é imaginativa. Esse fato, ligado
a uma falsa ideia da natureza da imaginação, tem
obscurecido o fato maior de que toda experiência
consciente possui, necessariamente, um certo grau
de qualidade imaginativa. Isso porque, embora as
raízes de toda experiência se encontrem na interação
do ser vivo com seu meio, essa experiência só se
torna consciente, objeto da percepção, quando nela
entram significados derivados das experiências
anteriores. A imaginação é a única via pela qual
esses significados podem chegar a uma interação
atual; ou melhor, como acabamos de ver, o ajuste
consciente entre o novo e o velho é a imaginação. A
interação do ser vivo com o ambiente é encontrada
na vida vegetal e animal, mas a experiência
vivenciada só é humana e consciente à medida
que aquilo que se dá no aqui e agora é ampliado
por significados e valores extraídos do que está
ausente na realidade e presente na imaginação.
(DEWEY, 2010, p. 469, grifos do autor).

O espaçamento entre as interações passadas e as
do presente, em direção à percepção plena da experiência,
depende, portanto da imaginação, não como complemento de
lacunas, mas para a construção de significados que estariam
perdidos no terreno do desconhecido. A aventura rumo ao
desconhecido, perpetrada pela consciência e pela imaginação,
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proporciona o sabor da singularidade com que a experiência
ímpar tempera nossa vida, modificando-nos. Regina Machado
aponta para essa importância, ao concluir que a construção de
significados é essencial para o desenvolvimento do ser humano,
pela capacidade de se autorrepresentar a experiência vivida,
cujo meio é, por excelência, a imaginação (MACHADO, 1989,
p. 276). Veremos mais à frente que Paul Ricouer, debruçado
sobre a problemática da historiografia em retomar um passado
no presente por meio de narrativas, atribui fundamental
importância à imaginação para a construção de sentidos, ou
seja, não somente de dados e informações o pesquisador deve
basear seus estudos, mas também recorrer à capacidade de
representação referida por Regina Machado.
A partir desse essencial atributo da imaginação, tornase clara a concepção fluida e contínua que Dewey propõe para a
configuração da experiência estética, como experiência na sua
íntegra, indissociável da própria vida. Por isso, repetimos, não há
secção, mas consumação. Dessa forma, é possível colocar as
ideias de Dewey em diálogo com “Pirlimpsiquice”, cujo “Oh” da
primeira linha do texto se conecta com o final do conto, no qual
o menino-narrador encerra sua participação na fantástica peça
teatral, deixando-se despencar do palco: “E, me parece, o mundo
se acabou”. Mas, continua: “Ao menos, o daquela noite” (ROSA,
1985, p. 46), como esperança de que toda aquela imensidão de
experiência transvivida pudesse acontecer novamente, não de
forma cíclica e reiniciada, e, sim, em um fluxo da continuidade
apregoada por Dewey: “Em vez de fugir da experiência para um
campo metafísico, o material das experiências é apresentado
de tal forma que se torna matéria pregnante de uma nova
experiência” (2010, p. 502). Daí a importância de saborearmos
intensamente e refletir sobre a experiência transformadora –
mais oportuna será a deflagração de uma nova transvivência
arrebatadora.
Fizemos referência à experiência estética deweyana,
ao se constituírem as qualidades das vivências representadas
nas narrativas das seis pessoas entrevistadas do Curso de
Especialização em Arte/Educação da ECA/USP, pois afinal, se
o curso promoveu transformações, como compreendê-las? A
relação inexorável entre experiência e imaginação não somente
ajuda a pensar na flutuação das memórias das vivências
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especiais, como também é relevante para a investigação
sobre um curso de pós-graduação de professores de arte.
Dos amplos aspectos envolvidos nessa formação, seja
artística, estética, pedagógica ou conceitual, considerando a
etapa da formação inicial, a graduação em si, nem sempre o
desenvolvimento da imaginação criadora faz parte do assunto
curricular, como foi no meu caso, exposto no Capítulo 1. Era
como se a associação entre arte e imaginação fosse tácita
e automática, aflorando naturalmente. Aprendi no Curso de
Especialização, em 2001, que não apenas tenho capacidade
de aprofundar minhas relações pessoais com a arte, como
essa potência imaginativa-criadora-artística é cultivável e se
constitui processo indispensável ao arte/educador.
Regina Machado desenvolve essa linha de pensamento
para corroborar com o conceito de “pedagogia do imaginário”,
advinda de seus estudos de autores como Gilbert Durand, Gastón
Bachelard e Bruno Duborgel (MACHADO, 2004, p. 188) Esses
autores se contrapõem ao pensamento de origem positivista, no
qual, para garantir a eficiência do aprendizado, o educador deve
sempre se remeter à concretude das coisas. Por outro lado, a
experiência de qualidade estética, total e totalizante, deve se
integrar com todas as instâncias epistemológicas do sujeito,
incluindo a imaginação e a racionalidade, sendo o educador o
mediador do processo.
O grande desafio dessa nova pedagogia, apenas
anunciada por pensadores contemporâneos, é o
de promover a solidariedade das duas formas de
conhecer da razão e da imaginação, que não são
redutíveis uma à outra e operam por mecanismos
diferentes, mas podem ser complementares
dentro de um processo de aprendizado.
(MACHADO, 2010, p.190).

A base para essa proposição é a imaginação conceituada
como “imaginação criadora”, condição insubstituível que nos
permite superar obstáculos, estreitar abismos, atravessar
oceanos, mergulhar em sonhos e desconfiar que uma singela
chama de um palito de fósforo possa conter todos os mistérios da
humanidade. Sem ela, a imaginação criadora, ainda estaríamos
presos à terra, não pela invenção do balão e do avião, mas pela
negação do voo pela poesia e pela arte.
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A imaginação criadora expressa a subjetividade,
pois ao exercê-la o indivíduo parte de uma recusa
de submeter-se às regras a priori que determinam o
conhecimento e a ação do ser humano: através da
imaginação ele junta o conhecido e o desconhecido
em uma formulação que expressa e dá forma à sua
contingência, como um ser humano que pergunta
curiosamente à existência e não se obriga a
representá-la segundo moldes preconcebidos por
uma consciência alheia. É a imaginação criadora
que cumpre o papel de preencher de significação,
de representar o vir a ser da contingência humana.
Por isso ela é transcendente, na sua própria
natureza, à contingência da norma, do tempo e da
morte. (MACHADO, 1989, p.316).

Zé Boné, tal qual fogo da sabedoria, talvez misteriosa
até para ele mesmo, se alastrou naqueles que transviveram
o clímax no palco daquela gloriosa noite. Deixou de lado as
amarras do texto certo e orquestrou, ele, com maestria, o
esquecimento de si mesmo de cada menino-ator, para serem
outros – transformados pela imaginação. A imaginação criadora
é instigadora e portadora dos maiores desafios do homem
em seu meio social, a soltura das amarras para a descoberta
e a valorização da subjetividade que mobiliza a própria
transformação. É a verdade subjetiva que transpõe toda forma
de contenção de uma suposta verdade objetiva (para quem?), e
assim, transcende qualquer limite. Essa verdade subjetiva é raiz
e o fruto da imaginação criadora, capitaneada pela experiência
estética. Isso é essencial para a formação do educador e, numa
esfera maior, de toda a humanidade. E vai além: a imaginação que
cria não se basta em si mesma – é libertadora, ou seja, não deve
se manter apenas na abstração de um dado processo mental,
mas ganhar corpo na ação e no mundo, afinal, a experiência é
cultivada na interação entre o ser e seu entorno. Portanto, tornase imprescindível que na formação de professores de arte, a
ação artística criadora articulada com o conhecimento da arte e
da educação, a apreciação estética e a própria subjetividade do
indivíduo sejam plenamente assumidas e refletidas, mobilizando
a construção de seu repertório de experiências que irá guiálo em sua jornada docente. A imaginação criadora é, pois, o
catalisador desse processo, elemento fundamental que conecta
sentidos e impulsiona o trabalho do professor.
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Como meio de promover a formação humana pela
imaginação criadora que mobiliza ações e interações do sujeito
coerente com sua subjetividade, Regina Machado desenvolveu
uma proposta de pedagogia do imaginário baseada na arte de
contar histórias (seja oral, escrita, tradicional, popular, ancestral,
erudita, fantástica...), que veio a ser experimentado em suas
atividades docentes no curso de graduação no Departamento de
Artes Plásticas e no Curso de Especialização em Arte/Educação
da ECA/USP (MACHADO, 1989, p. 328). Não há especificação
dos anos ou das turmas em que essa proposta teria sido
aplicada, mas conforme os dados expostos no capítulo anterior,
podemos inferir que a essência dessa ideia sempre esteve
presente e em construção ao longo de todo o período do Curso
de Especialização e além dele. Tal entendimento é reforçado
pela minha vivência em sua disciplina em 2013.
Deixaremos o caminho seguido por Machado em direção
ao desenvolvimento de sua proposta de formação de arte/
educadores, e seguiremos por outras veredas que se apresentam
diante de nossos passos. As referências epistemológicas e
formativas da narrativa continuam presentes, mas focaremos
agora na narrativa como elemento mediador de meu encontro com
representações de experiências vivenciadas por outras pessoas.
As narrativas tornam-se, portanto, um propício caminho para o
estabelecimento do diálogo entre pesquisador e testemunhas,
que amalgamarão, ao cabo da pesquisa, uma nova narrativa do
Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP.

4. 3 A experiência compartilhada
Tão essencial quanto a construção subjetiva da
experiência estética para a formação integral do sujeito é seu
compartilhamento, fortalecendo não somente o espírito de
coletividade inerente às comunidades humanas, mas também
assegurando que conhecimentos, valores e ideias sejam
carregados pelas gerações futuras, em uma relação dialética
com os próprios desafios e experiências de suas épocas. Nesse
sentido, que também fundamenta a necessidade da educação,
reforçamos a afirmação anterior de Dewey em que a experiência
singular tem sua continuidade integrada à vida e, num olhar mais
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abrangente, à vida coletiva dos homens. Walter Benjamin, em seu
texto “Experiência e pobreza”, de 1933, traz uma aguda reflexão
sobre o perigo da escassez crescente do compartilhamento de
experiências na sociedade ocidental, observando o momento
de crise de valores na Europa, em especial, no contexto da
Alemanha que sofria os reflexos de seu papel na Primeira Guerra
Mundial. Aponta para a falência das relações sociais, bem
como da capacidade de troca de vivências entre as pessoas,
o que agravava a angústia e o sofrimento geral. Resgata,
então, uma história popular como meio de reflexão sobre o
problema detectado, o conto de um velho que, em seu leito de
morte, sussurra a seus filhos um segredo: havia um tesouro
enterrado nos vinhedos da família. Cavam todo o terreno, mas
nada acham. Pouco depois os vinhedos produzem os melhores
vinhos da região. Somente então, os filhos compreenderam a
lição derradeira do pai – Benjamin entende essa história como
mediação de uma valiosa sabedoria: “a felicidade não está no
ouro, mas no trabalho” (1985, p. 114). Ao revolverem a terra, os
filhos criaram condições favoráveis para seus vinhedos, como
o pai havia compreendido pela experiência do trabalho. Esse é
um exemplo de como as vivências inestimáveis eram passadas
de geração em geração, contendo ricos ensinamentos
burilados pelo tempo.
Sabia-se exatamente o significado da experiência:
ela sempre fora comunicada aos jovens. De
forma concisa, com a autoridade da velhice, em
provérbios; de forma prolixa, com sua loquacidade,
em histórias; muitas vezes narrativas de países
longínquos, diante da lareira, contada a pais e netos.
Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda
pessoas que saibam contar histórias como elas
devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje
palavras tão duráveis que possam ser transmitidas
como um anel, de geração em geração? Quem é
ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem
tentará, sequer, lidar com a juventude invocando
sua experiência? (BENJAMIN, 1985, p. 114).

A partir desses questionamentos, Benjamin reflete sobre
a necessidade da revalorização da experiência e, principalmente,
de seu compartilhamento coletivo, elegendo a narrativa oral
como meio ideal. Contudo, na década de 1930, conviveu em
um mundo que se ressentia das consequências da guerra em
larga escala, com indícios de que uma segunda eclodiria em
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breve, em que o achatamento das experiências provocaria o
emudecimento de gerações.
[...] está claro que as ações da experiência estão
em baixa, e isso numa geração que entre 1914 e
1918 viveu uma das mais terríveis experiências
da história. Talvez isso não seja tão estranho
como parece. Na época, já se podia notar que
os combatentes tinham voltado silenciosos do
campo de batalha. Mais pobres em experiências
comunicáveis, e não mais ricos.
[...] Porque nunca houve experiências mais
radicalmente desmoralizadas que a experiência
estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência
econômica pela inflação, a experiência do corpo
pela fome, a experiência moral pelos governantes.
Uma geração que ainda fora à escola num bonde
puxado por cavalos viu-se abandonada, sem teto,
numa paisagem diferente em tudo, exceto nas
nuvens, e em cujo centro, num campo de forças
de correntes e explosões destruidoras, estava o
frágil e minúsculo corpo humano. (BENJAMIN,
1985, p. 114-115).

São os efeitos bloqueadores, não exclusivos da guerra,
mas de toda forma de distanciamento social e de acirramento
de conflitos, que tornam perceptíveis o empalidecimento das
experiências também nos dias atuais. Benjamin nos fala de
sua vivência na década de 1930, mas é nítida a impressão de
estarmos, hoje, presenciando uma situação muito similar de
novas ondas de dilapidação de experiências, seja pela violência,
pela intolerância, pela mudança das relações interpessoais,
pela derrocada das instituições sociais. O fim da disposição
ao diálogo intensifica a crise e transforma-se num círculo
tenebroso: situações terríveis são silenciadas pelo trauma e pelo
sofrimento, ao passo que, sem experiências compartilhadas, o
contato humano se deteriora e a vivência significativa deixa de
acontecer ou de ser devidamente consumada e celebrada.
No pertinente ensaio, “O narrador: considerações sobre
a obra de Nikolai Leskov”, de 1936, Benjamim se concentra
na atividade do narrar como forma preponderante para uma
educação pela experiência, cujo gradual desaparecimento se
constitui como um dos motivos da crise citada por “Experiência
e pobreza”. A partir do trabalho de pesquisa e análise de contos
tradicionais russos realizados por Nikolai Leskov, Benjamin
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argumenta sobre o poder de transformação que o processo
da narrativa detém em seu cerne: “a faculdade de intercambiar
experiências” (1985, p. 198).
Em função da experiência dialogada de pessoa a
pessoa, o narrador toma para si a função de promover o contato
e a transformação mútua, que surge da contraposição entre a
“tradição”, associada pela imagem do camponês sedentário –
ligado à terra, aos seus costumes e seus conhecimentos – , e a
“inovação”, plasmada na figura do marinheiro – do mar aberto,
desprendido de raízes e permeável aos costumes alheios e
culturas diferentes. Por conseguinte, são dois os movimentos
do narrador, a permanência e a mudança. Segue adiante, em um
procedimento dialético, em que surge um terceiro protagonista,
que sintetiza os dois anteriores: o “artífice”, aquele que vaga
itinerante em busca de um mestre, conhecendo locais e
culturas distintas, até que, ao encontrá-lo, torna-se discípulo,
e, finalmente, com o tempo, também ele é reconhecido como
um mestre e detentor de uma nova experiência, já transformada
e transformadora – nem permanentemente estática, nem
permanentemente deslocada (BENJAMIN, 1985, p. 199).
Belíssima metáfora do narrador-artesão, que reúne em si o
cerne do processo educativo (mestre/professor, discípulo/aluno
e experiência de transformação intermediada), além de se pôr
em estreito diálogo com a concepção de experiência estética
de Dewey, cujo conceito nasceu das reflexões sobre a arte e
sua relação com o sujeito interator, e se expandiu para toda
experiência genuína e singular consumada (2010, p. 140-141).
Para Benjamin, a estreita conexão entre a alma,
o olho e a mão, define uma prática artesanal
presente também na arte narrativa. [...] Benjamin
coloca a possibilidade da função do narrador ser
a de elaborar artesanalmente, de forma sólida, útil
e insubstituível, a vida humana, que é o material de
suas experiências e da dos outros homens. É por
isso que, definido dessa forma, o narrador é um
mestre e um sábio. (MACHADO, 1989, p. 181).

A mudança de relações entre as pessoas não é um
fato isolado na sociedade da época, e, sim, um fenômeno de
transformação incessante desde a Idade Média. Segundo
Benjamin, o conhecimento imanente inserido em um conto ou a
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percepção de uma situação evocada pelo narrador passaram a
ser considerados antiquados ou desvalorizados, e a sabedoria
como “conselho tecido na substância viva da existência”
(BENJAMIN, 1985, p. 200), deixa de ser comunicável. O modo
de existência entre uma geração e outra muda tão velozmente
que a percepção de mundo de uma é deslocada em demasia da
outra, apartando percepções que poderiam se pôr em diálogo e,
como consequência, impedindo gradualmente a comunhão da
experiência, do conselho, da sabedoria.
Refletindo sobre uma possível origem dessa crise, o autor
chama a atenção para a crescente valorização da informação
nos processos de comunicação massificados da década de
1930/40, destacando a imprensa jornalística.
Cada manhã recebemos notícias de todo o
mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias
surpreendentes. A razão é que os fatos já nos
chegam acompanhados de explicações. Em
outras palavras: quase nada do que acontece
está a serviço da narrativa, e quase tudo está a
serviço da informação. Metade da arte narrativa
está em evitar explicações. [...] O extraordinário e
o miraculoso são narrados com maior precisão,
mas o contexto psicológico da ação não é imposto
ao leitor. Ele é livre para interpretar a história
como quiser, e com isso o episódio narrado atinge
uma amplitude que não existe na informação.
(BENJAMIN, 1985, p. 203).

Esta situação, em que a informação e os novos canais
de comunicação global ganham contornos inéditos nos dias
atuais, tem se expandindo com o tempo. A informação direta,
sem rodeios, lacônica e concisa passa a substituir rapidamente o
extraordinário e o miraculoso pertencentes ao espírito da narrativa.
Onde fica a imaginação criadora? A transvivência pirlimpsiquística
interrompida pela assertividade da vida contemporânea.
Benjamin também aponta para o surgimento do romance
moderno no século XVII como o início de uma mudança de
tratamento com a narrativa tradicional, sobretudo a matriz da
oralidade, à qual se privilegia a relação interpessoal. Segundo
ele, o romance está ligado ao livro e à imprensa, enquanto a
narrativa liga-se à oralidade. Sob o viés do materialismo dialético
aplicado na análise da reprodutibilidade técnica, o romance está
para a industrialização do processo de produção, assim como
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a narrativa está para a lida artesanal. Não por acaso, Benjamin
associa a síntese da tradição/inovação na figura do artífice
urbano. Com o fim (ou limitação) dos processos artesanais, a
exposição e repetição das narrativas, prática comum na reunião
coletiva de trabalho, desaparece na passagem do artesão
para o assalariado da linha de produção. Para o narrador,
a memória é o núcleo da atividade narrativa (por exemplo,
Scherazade) em direção à reconstrução de sentidos pelo fruidor,
ao passo que, para o romancista é demandada uma operação
da memória daquilo que sua imaginação reorganiza, em função
do desejado sentido para o leitor. Se na narrativa tradicional o
“depois” da história adquire especial degustação pela trama (um
ensinamento, um conselho ou uma mensagem), na visão de
Benjamin, o “fim” impresso na última página do romance indica
ao leitor seu encerramento, o convite para a reflexão do sentido
criado pelo autor: “Quem escuta uma história está em companhia
do narrador; mesmo quem a lê partilha dessa companhia. Mas o
leitor de um romance é solitário” (1985, p. 213).
Se para Benjamin a narrativa se constitui forma
privilegiada de intercâmbio de experiências singulares entre
as pessoas, e desloca o romance moderno para outra função
menor, o filósofo francês Paul Ricoeur incide seu olhar sobre as
narrativas em geral, construindo um complexo modelo teórico,
focando principalmente duas formas específicas: a narrativa
de ficção e a narrativa histórica. O conto “Pirlimpsiquice” foi
o deflagrador de uma experiência que me motivou a acreditar
na narrativa como um caminho de pesquisa – um estudo
que trataria da história de um curso baseado em arquivos e
em memórias narradas. Vimos, até então, que a experiência
estética, baseada em Dewey, é fundamental para a mudança
significativa de um estado anterior para outro, posterior,
mobilizada pela experiência singular de qualidade, que, por sua
vez, perfaz-se como processo epistemológico da formação
do ser em interação com o meio, e que tem como elemento
essencial a imaginação criadora, o constructo integrador dos
sentidos da experiência. A experiência estética pode e deve
ser compartilhada coletivamente na sociedade, sendo que
as narrativas carregam consigo o núcleo da mediação desse
processo de comunhão – por isso é pertinente seu resgate para
a educação e a formação de professores.
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Amparado no pensamento ricoeuriano, passemos a
explorar outra fecunda vereda da pesquisa, na qual a narrativa
é assumida como proposta de construção de uma história, sem
desconsiderar sua identificação tácita relacionada à ficção. As
ideias de Ricoeur vão muito além de uma reflexão utilitária da
narrativa como ferramenta literária ou histórica, elas perfazem
uma rigorosa defesa do diálogo em prol do desenvolvimento
coletivo da humanidade. Entende que, para tanto, o ser humano
é um ente que está imbricado nas contingências do mundo,
sobretudo em sua marca como agente e como padecente de
interações durante o tempo de sua vida. O ato de narrar e a
narrativa, são, pois, elementos fundamentais na constituição
ontológica de cada sujeito, das quais as infinitas representações
de ações e consequências são compartilhadas, transformadas
e, assim, integradas a outras vidas. Ao perscrutar os profundos
labirintos argumentativos da tese de Ricoeur, cada vez mais
encontrei trilhas e desvios que me interligavam às ideias dos
autores anteriormente abordados, descortinando novas e velhas
paisagens a cada passo conquistado. Ricoeur, oportunamente,
analisa os estudos de Walter Benjamin sobre a narrativa e o
narrador, citados anteriormente, e diante do temor do filósofo
alemão sobre a privação da capacidade de compartilhar
experiências, essência da narrativa, o que levaria à extinção a
arte de narrar (1985, p.197), lança uma esperançosa reflexão
quanto ao futuro da narrativa.
Talvez, efetivamente, sejamos as testemunhas –
e os artesãos – de uma certa morte, a morte da
arte de contar, de onde procede a arte de narrar
em todas as suas formas. Talvez o romance
também esteja morrendo como narração. Nada,
efetivamente, permite excluir que a experiência
cumulativa que, pelo menos no campo cultural do
Ocidente, ofereceu um estilo histórico identificável,
esteja hoje ferida de morte. [...] Nada exclui, pois,
que a metamorfose da intriga encontre em algum
lugar um limite para além do qual não se poderá
mais reconhecer o princípio formal de configuração
temporal que faz da história narrada uma história
una e completa. E contudo... E contudo. Talvez
seja necessário, apesar de tudo, confiar na
demanda de concordância que estrutura ainda
hoje a expectativa dos leitores e acreditar que
novas formas narrativas, que ainda não sabemos
nomear, e que já estão nascendo, irão atestar que
a função narrativa pode se metamorfosear, mas
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não morrer. Pois não temos a menor ideia do que
seria uma cultura em que não se soubesse mais o
que significa narrar. (RICOEUR, 2010, v. 2, p. 49-50,
grifos do autor).

Curiosamente, além de “testemunhas”, Ricoeur colocanos como “artesãos” de um possível fim da narrativa, talvez
se remetendo ao próprio ensaio de Benjamin, mas não deixa
outras pistas que indique tal filiação. De qualquer maneira, o
apontamento é pertinente, impõe-nos a consciência de que somos
nós mesmos os perpetradores da morte da narrativa, portanto,
depende também de nós (e não dos outros) a responsabilidade
de (re)valorizá-la e cultivá-la. À parte da imagem alentadora
da capacidade plástica da narrativa em sobreviver às agruras
do empobrecimento das experiências, nesse pequeno trecho,
Ricoeur revela-nos o cerne da narrativa: não há cultura sem o
narrar. Ou mais além: não há vida efetivamente humana sem o
narrar. O que seríamos sem Pirlimpsiquice?

4.4 A construção narrativa e o processo de aprendizagem
O olhar minucioso sobre a potência da narrativa como
processo dialógico formativo do sujeito que intercambia suas
vivências mais transformadoras permite-nos uma oportuna
aproximação entre as ideias de Dewey e de Ricoeur. Apesar de o
francês não ter escolhido o filósofo e pedagogo norte-americano
entre suas referências73, ao longo da presente pesquisa foi
tornando-se nítida a correspondência de pensamento entre
ambos. Juntamente aos filósofos Charles Sanders Peirce e
Willian James, Dewey adere à escola filosófica do pragmatismo
norte-americano, conceituada como “não um oportunismo na
busca de busca de fins materiais, mas uma avaliação de meios
e fins por suas condições e consequências na experiência”
(KAPLAN, Abraham. Introdução In: DEWEY, 2010, p. 9), ou seja,
diferente do pragmatismo vulgar materialista de economia de
resultados, a filosofia pragmatista refere-se à experiência de
alguém em relação a algo que induz uma mudança. Portanto,
existe um momento de ação e outro de recepção da ação,
sofrimento ou padecimento, mas não é o único foco do
pragmatismo filosófico.

73

Os dois pensadores foram
proximamente contemporâneos,
porém de gerações distintas:
John Dewey nasceu em 1859
e faleceu em 1952, enquanto
Paul Ricoeur nasceu em 1913 e
faleceu em 2005, ambos com a
idade de 92 anos.
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O pragmatismo de Dewey não é simples filosofia da
ação; é igualmente uma filosofia do pensamento e
do sentimento – o primeiro para nortear a ação, o
segundo para identificar as consumações visadas
pela ação. (KAPLAN, Abraham. Introdução In:
DEWEY, 2010, p. 11).

Ricoeur, por sua vez, desenvolve um campo de saber
enraizado na fenomenologia husserliana, na hermenêutica alemã
(Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gadamer
e Martin Heidegger) e na escola reflexiva francesa pós-cartesiana
(REIS, 2011, p. 258). Dessa complexa alquimia, ele extrai uma
nova possibilidade de compreensão do mundo, denominado
hermenêutica fenomenológica (por vezes referenciado por
fenomenologia hermenêutica), baseada nestas três escolas
de pensamento: a) o entendimento de que a relação entre o
sujeito que age e que pensa é mediada por signos, símbolos,
textos, expressões etc., que são, por sua vez, os objetos da
interpretação (hermenêutica); b) esta interpretação é realizada
à luz da intencionalidade da consciência do sujeito integrada
à sua experiência de viver e agir no mundo (fenomenologia);
e c) é crítica ao cogito de Descartes, em que a compreensão
do sujeito no mundo é imediata e dependente do seu próprio
esforço, pois, para Ricoeur, o acesso à consciência de si só
é possível pela intermediação dos signos que constituem a
memória e o imaginário: “A fenomenologia hermenêutica é
compreendida como uma reflexão mediatizada, a compreensão
de si só advém pelo desvio da compreensão do outro e do
mundo” (REIS, 2011, p. 260).
De diferentes correntes de pensamento, o que une Dewey
e Ricoeur é a convicção sobre a necessidade de se compreender
o ser humano que age no mundo, que se vê transformado e que
partilha sua marca com seus interlocutores – o amplo interesse
em refletir sobre a experiência viva do ser com o meio é um
importante denominador comum para o entendimento mais
aprofundado de suas teorias. Suas trajetórias tomam rumos
distintos, circunstancialmente, na relação de representação da
experiência pelo ser: Dewey postula que a experiência à qual o
indivíduo é permeável é direta e contínua, pois a interação do ser
com o ambiente é inerente ao próprio processo de viver (2010, p.
109), ao passo que Ricoeur compreende que é somente a partir
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da experiência representada mediada pela sua narrativa que os
significados são plenamente atingidos pela experiência vivida
(RICOEUR, 2010, v.1, p. 93-94), ou seja, o vivido é o objeto da
narrativa, e a narrativa é a consciência da experiência do vivido.
A diferença de ideias não significa que Dewey confira exclusiva
tarefa ao indivíduo solitário imerso em seu viver, pois ele atribui,
também, suma importância às relações sociais e coletivas de
interação da experiência singular de qualidade estética, que
dialoga com suas teorias em educação.
O material da experiência estética, por ser humano
– humano em conexão com a natureza da qual
faz parte –, é social. A experiência estética é uma
manifestação, um registro e uma celebração da
vida de uma civilização, um meio para promover seu
desenvolvimento, e também o juízo supremo sobre
a qualidade dessa civilização. Isso porque, embora
ela seja produzida e desfrutada por indivíduos,
esses indivíduos são como são, no conteúdo de
sua experiência, por causa das culturas de que
participam. (DEWEY, 2010, p. 591).

Existem, então, duas dimensões da experiência
estética: uma que é levada à consciência de si pela ação
realizada ou sofrida na própria vida, e outra que é representada
e compartilhada no processo sociocultural pertinente à
coletividade, ou seja, é potente como elemento de formação
do ser e da sociedade. Ricoeur também propõe conexões
indispensáveis entre a narrativa e a experiência significativa,
perfazendo, em si, um processo de aprendizagem. Sustenta,
pois, um entendimento renovado sobre a ideia de mímesis
exposta na obra Poética, de Aristóteles, como uma atividade
construtiva a partir de uma contingência criadora, e não
somente imitativa, como preconizado nos textos platônicos.
Enquanto em A República, de Platão, em especial nos livros III
e X, a mímesis era compreendida como a “arte de enganar”, na
Poética, Aristóteles apresenta uma nova orientação para esse
conceito, como uma forma de criação e uma “atividade que
ensina” (RICOEUR, 2010, v.1, p.62, nota 8).
[...] o mŷthos é posto como complemento de um
verbo que quer dizer compor. A poética é assim
identificada, sem maiores formalidades, à arte
de “compor intrigas”. A mesma marca deve ser
conservada na tradução da mímesis: quer se diga
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imitação ou representação (como nos últimos
tradutores franceses), o que se deve entender é
a atividade mimética, o processo ativo de imitar
ou de representar. Portando, deve-se entender
imitação ou representação em seu sentido
dinâmico de composição da representação, de
transposição em obras representativas. (RICOEUR,
2010, v.1, p. 59).

Inicialmente associada ao gênero da tragédia, Ricoeur
abrange o conceito de composição da intriga para toda forma
narrativa que se empenhe em aplicar a mímesis criadora na obra
representativa, ou seja, é um processo ativo de invenção e não
uma simples imitação. Por “intriga”, entende o autor como uma
combinação variável de objetivos, causas, agentes e acasos
vivenciados que conduzem uma história a ser contada, marcada por
dinâmicas e desdobramentos, como “concordância discordante”
ou “síntese do heterogêneo” (RICOEUR, 2010, v.1, p.115). Esse
conceito-chave de composição da intriga irá se desdobrar em
operações essenciais que partem do mundo sensível, passam pela
construção atenta, dialogam com outros agentes e retornam como
reflexo das experiências ao mundo. Essas operações sintetizam
o processo de construção narrativa ricoeuriana: a prefiguração,
a configuração e refiguração mimética, também referenciadas
respectivamente como Mímesis I, Mímesis II e Mímesis III.
A Mímesis I (prefiguração mimética) constitui-se no
enraizamento da composição da intriga pela “pré-compreensão
do mundo da ação: de suas estruturas inteligíveis, de seus
recursos simbólicos e de seu caráter temporal” (RICOEUR,
2010, v.1, p. 96). Primeiramente, sendo o caráter da intriga
entendido por Ricoeur como imitação de uma ação anterior,
torna-se necessário que se identifique essa ação geral por seus
aspectos estruturais semânticos. Por consequência, se o imitar
conecta a ação a uma significação, envolve-se em um processo
de negociações simbólicas, considerando a própria construção
de repertório do sujeito em seu meio. Assim, podemos entender
que a prefiguração é o conjunto de tudo aquilo que foi construído
pelo sujeito, fruto de suas próprias experiências consumadas.
A Mímesis II (configuração mimética) é a operação
da composição da intriga e da dinâmica narrativa posta em
desenvolvimento. Como etapa essencial de ligação entre
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Mímesis I e Mímesis III, a ela é atribuída tal função de mediação
ao considerar que a intriga costura acontecimentos singulares
com uma história transformando todos seus elementos em uma
narrativa total, que supera a simples enumeração de ações e as
põem em movimento na história, interligando fatores díspares
de agentes, objetivos, reviravoltas, ocorrências, interações etc.
(a concordância discordante), enquanto estabelece relações
entre vivências subjetivas no mundo objetivo. Essa é a essência
da intriga como síntese do heterogêneo citada anteriormente, e
que impulsiona a potência da narrativa em um todo inteligível,
permitindo que uma história seja devidamente acompanhada. À
configuração, Ricoeur destaca um elemento indispensável para
que a composição da intriga se efetive: a “imaginação produtiva”,
ou, em outra possível tradução, como “imaginação criadora”, que
nos aproxima da tese de Regina Machado. Análogo à colocação
de Machado, que confere à imaginação criadora o exercício da
subjetividade pela libertação das amarras que limitam as ações
dos seres humanos (MACHADO, 1989, p. 316), Ricoeur postula
que a “imaginação produtiva não é só destituída de regra, como
constitui a matriz geradora das regras”, por isso, fundamental
na construção de sentidos no ato configurante da narrativa: é
o que “liga entendimento e a intuição, gerando sínteses a um
só tempo intelectuais e intuitivas” (RICOEUR, 2010, v. 1, p. 118119). José Carlos Reis, ao tratar da imaginação para o método
hermenêutico fenomenológico ricoeuriano, afirma:
Para Ricoeur, a imaginação não é nem cópia do
real (percepção) e nem criação da consciência
do sujeito (solipsismo). A imaginação é o
verdadeiro instrumento da interpretação crítica
da realidade.
[...] A imaginação é esse poder de reconciliar
metaforicamente sentidos opostos, criando
uma nova pertinência. Ela apreende o similar
no dissimilar. A linguagem abre o horizonte
pela imaginação: “novo sentido” significa a
proposição de um novo modo de estar no mundo.
(REIS, 2011, p.262).

Finalmente, a Mímesis III (refiguração mimética) é a
totalização das operações miméticas em que o mundo do leitor/
ouvinte/fruidor atravessa e é atravessado pelo mundo da narrativa:
“[...] mímesis III marca a intersecção entre o mundo do texto com
o mundo do ouvinte ou do leitor. A intersecção, portanto, entre o
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O procedimento circular
espiralar da prefiguração, da
configuração e da refiguração
miméticas põe-se em
diálogo com o movimento de
assimilação e de acomodação
da teoria epistemológica de Jean
Piaget de esquemas cognitivos
móveis: diante de uma situação
nova o sujeito recorre àquilo
que consiste seu repertório
de vivências já acomodadas
em sua estrutura cognitiva; a
experimentação do inusitado
por tentativas de reciprocidade
ao que já conhecia alia-se à
adaptação de intervenções novas
para superar o desequilíbrio
enfrentado (assimilação);
finalmente, ao atingir esta
equilibração, os novos esquemas
são acomodados no conjunto
de repertório, perfazendo o
processo de desenvolvimento
integral do sujeito (PIAGET, 1982,
p. 226-235). Uma aproximação
similar pode ser referenciada
em relação à teoria da zona
de desenvolvimento proximal
na formação social, de Lev
Vygotsky: “Ela [A zona de
desenvolvimento proximal]
é a distância entre o nível de
desenvolvimento real, que se
costuma determinar através
da solução independente
de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial,
determinado através da
solução de problemas sob
a orientação de um adulto
ou em colaboração com
companheiros mais capazes”
(VYGOTSKY, 2007, p. 97). Ambas
as teorias epistemológicas,
apesar das diferenças de
fundamentos teóricos (Piaget
com a epistemologia genética
e Vygotsky com a psicologia
histórico-cultural russa), admitem
a interação do ser com o meio
e sua formação no processo de
agir e sofrer ações.
[continua na página seguinte]
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mundo configurado pelo poema e o mundo no qual a ação efetiva
se desdobra e desdobra sua temporalidade específica”. (RICOEUR,
2010, v.1, p.123). Essa totalização realimenta o repertório
construído, amalgamando-se com a própria existência do sujeito
e renovando sua condição de Mímesis I, ou seja, a narrativa
da experiência passa a fazer parte do fruidor e remontará seu
próprio repertório, a prefiguração. A completude desse processo
na refiguração mimética transforma o fruidor, fazendo-o sair de
um estado anterior para outro, afetado pela experiência estética,
como proposto por Dewey. Ao totalizar as operações miméticas
nos seus três níveis, perfaz-se um caminho circular espiralar, em
que o fruidor esclarecido revê o mundo a sua volta com olhos
arrebatados. Retoma-se, então, a prefiguração de um lugar
diferente do que esteve da primeira vez. Pelo ponto de vista da
formação de pessoas, esse amplo processo de experiência e
representação remete ainda a sistematizações epistemológicas
interacionistas74, em que o sujeito tem seu desenvolvimento
cognitivo, emocional e psíquico nas relações com outros
indivíduos e sua coletividade, o que fortalece o entendimento de
sua aplicação em processos educacionais.
A refiguração tem, em si, uma porção da configuração
mimética, se o fruidor permitir-se criar no contato com a narrativa.
Dewey já pressupõe a troca criativa entre autor (artista) e fruidor
ao postular que a experiência estética “é inerente à experiência
de criar” (2010, p. 129). No caso da teoria ricoeuriana, essa
dinâmica impulsiona, ainda, um jogo de estabilização e
inovação, marcado pela constituição de uma tradição e de
fratura dessa mesma tradição. Narrativas inovadoras, muitas
vezes, impõem ao fruidor a tarefa da composição da intriga
que o autor deixou em seu trabalho (propositalmente, supõese). Ricoeur indica o autor como “não digno de confiança”,
que demanda uma postura ativa do leitor em “combater” o
texto e, por extensão, o próprio autor – “um combate [do leitor]
que o reconduz a si mesmo” (RICOEUR, 2010, v.3, p. 277-279).
Esses termos não têm conotação negativa. O tipo de narrativa
retratado impõe ao leitor um papel fundamentalmente ativo
e atento – é um conflito transformador, que potencializa
a refiguração mimética. A leitura é entendida como um
procedimento ativo, um esforço do leitor em se conectar com
o texto e com as ideias do autor. Essa proposição distingue-se
do tratamento que Benjamin confere ao leitor de romances, cuja
potência de transformação é minimizada em relação à fruição
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de uma narrativa oral. Podemos dizer que não são superiores ou
inferiores, mas diferentes, e todas têm potencial de consumação
de experiências. Novamente, posso referenciar minha vivência
pessoal com “Pirlimpsiquice”: Guimarães Rosa claramente,
para mim, congrega as características de um autor “não digno
de confiança”, ou seja, como sentir o fogo do estopim Zé Boné
se não houver predisposição e esforço do leitor em se envolver
na incrível peça teatral do conto? Talvez, permanecesse na
satisfação acomodada relatada no início da minha narrativa
deste capítulo: Guimarães Rosa é um gênio, eu sei, mas não
consigo alcançá-lo...
Como intersecções de mundos pela atividade mimética,
a refiguração demanda a constituição de referências de um
mundo em relação ao outro. Nesse sentido, a hermenêutica
fenomenológica de Ricoeur tangencia-se novamente com a
experiência estética deweyana, quando considera que é pela
referência construída nas experiências significativas com o
mundo que o sujeito se interconecta com um outro mundo, o da
narrativa e seu autor.
O acontecimento completo é não só que alguém
tome a palavra e se dirija a um interlocutor, mas
também que tenha a ambição de trazer para
a linguagem e compartilhar com outrem uma
experiência nova. É essa experiência que, por
sua vez, tem o mundo por horizonte. Referência e
horizonte são correlativos tal como são a forma
e o fundo. Toda experiência possui um contorno
que a delimita e a distingue e, ao mesmo tempo,
se delineia sobre um horizonte de possibilidades
que constituem seu horizonte interno e externo:
interno no sentido de que sempre é possível
detalhar e precisar a coisa considerada no interior
de um contorno estável; externo no sentido de que
a coisa visada mantém relações potenciais com
qualquer outra coisa no horizonte de um mundo
total, que nunca figura como objeto de discurso.
É nesse duplo sentido da palavra horizonte que
situação e horizonte são noções correlativas
Essa pressuposição muito geral implica que a
linguagem não constitui um mundo em si mesma.
Nem mesmo é um mundo. Porque estamos no
mundo e somos afetados por situações, tentamos
nos orientar nele pela compreensão e temos algo a
dizer, uma experiência para trazer para a linguagem
e para compartilhar. (RICOEUR, 2010, v.1, p.133,
grifo do autor).

[continuação da nota 74]
A representação dessa
transformação é pressuposta
no processo de partilha das
experiências junto à interação
com outras pessoas.
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Pela experiência constituída que retorna ao mundo,
arrebatando o fruidor, é que se condensa a perspectiva educativa
da narrativa. Assim, podemos compreender a afirmação
anterior do autor em relação à concepção de Aristóteles de que
a mímesis é uma atividade que ensina.

4.5 O tecido de nossas histórias narradas

75

École des Annales, também
conhecida pelo termo “Nova
História” (Nouvelle Historie),
é um movimento fundado
em 1929 pelos historiadores
franceses Lucian Febvre e
Marc Bloch e que pretende
superar a visão positivista da
história como “crônica dos
acontecimentos”, rompendo com
a separação das ciências sociais
(história, geografia humana,
sociologia etc.) em um método
multidisciplinar (JAPIASSÚ e
MARCONDES, 1996, p. 11).
76

Movimento iniciado na década
de 1920, oriundo do Círculo de
Viena (tendo o alemão Rudolph
Carnap e o austríaco Ludwig
Wittgenstein como principais
expoentes), que intencionava a
unificação do saber científico,
tendo como critério principal a
“verificabilidade” que distingue
a ciência da metafísica,
concebendo a Filosofia como
clarificação da ciência e do
pensamento (JAPIASSÚ
e MARCONDES, 1996, p. 45).

Percorremos essa vereda teórica junto a Regina
Machado, Walter Benjamin, John Dewey e Paul Ricoeur para
compreendermos a potência formativa da narrativa que tem
por objeto a experiência estética vivenciada pelas pessoas em
sua saga diária da vida em sociedade. Se o empreendimento
da presente pesquisa é trazer à tona o que foi o Curso
de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP, como
representar esta intrigante história? Novamente, recorro às
reflexões de Ricoeur sobre a construção e procedimentos do
campo de saber da História, especialmente pela sua aguda
crítica às diferentes escolas da historiografia contemporânea.
Adepto do ideal da conciliação entre diferenças, que marca o
rigor de suas múltiplas análises sobre o objeto de pesquisa
(rechaçando, no entanto, um ecletismo oportuno), tende a
estreitar abismos e construir pontes entre platôs opostos, no
esforço de criar novas formas de se compreender um assunto.
Ricoeur identifica uma unidade discutível que interliga
duas correntes heterogêneas de pensamento historiográfico,
a École des Annales75 e o neopositivismo lógico76, a dizer: o
conceito de “acontecimento” como base para formulação de
uma linha histórica. Vimos que, para Ricoeur, o acontecimento
faz parte da interação entre sujeito e mundo e, na composição
da intriga, perfaz-se na concordância discordante própria da
dinâmica de tensões que envolvem a experiência viva. Para
ambas as escolas de pensamento, cada qual fundamentada em
suas próprias convicções científico-filosóficas, o acontecimento
é tratado como o núcleo central da necessidade histórica.
Se considerei possível colocar sob o mesmo
título de eclipse da narrativa dois ataques
provenientes de dois horizontes tão diferentes
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como a historiografia francesa vinculada à escola
dos Annales e a epistemologia oriunda da filosofia
analítica de língua inglesa – em continuidade nesse
ponto com a epistemologia herdada do Círculo de
Viena –, foi porque ambas tomam como pedra de
toque a noção de acontecimento e consideram
estabelecido que a sorte da narrativa está selada
junto com a do acontecimento, entendido como
átomo da mudança histórica. (RICOEUR, 2010, v.1,
p.185-186, grifos do autor).

Como átomo, o acontecimento é a unidade básica não
divisível da linearidade histórica que associa os Annales ao
neopositivismo, porém o distanciamento teórico determina
ênfases distintas para o acontecimento – enquanto para os
estudiosos dos Annales há um deslocamento do objeto do sujeito
atuante para o acontecimento social total, no neopositivismo
rege a concepção de que é precisamente no acontecimento
que reside a fonte e o sentido da explicação histórica (RICOEUR,
2010, v.1, p. 158). Apesar das críticas, Ricoeur faz transparecer
suas concordâncias77 com algumas ideias desenvolvidas por
essas escolas de pensamento, principalmente aos Annales.
Uma delas é o rigoroso tratamento interpretativo com que
seus historiadores tratam os documentos, considerando sua
condição de ser, simultaneamente, “monumento” (LE GOFF, 2012,
p. 522), conforme analisado no Capítulo 3, ou seja, é preciso
desmistificar a crença positivista da neutralidade das fontese
do próprio historiador, e se conscientizar que um documento
não é a garantia da verdade, mas se constitui, ele mesmo, um
ponto nodal ambíguo nos estudos históricos.
Quanto à proposição neopositivista, o francês revela-se
menos propenso a concordâncias: entende a seriedade em tratar
a ciência histórica como ciência em si, apesar de discordar das
definições positivistas para garantir tal cientificidade, como sua
condição nomológica, ou seja, a ciência baseada em leis, regras
e normas que revele causas e explicações de um determinado
acontecimento. Para Ricoeur, há uma grande implicação com o
conceito de “explicação”. A explicação, pelo positivismo, deriva
da ideia de regularidade identificada em um acontecimento, o
que envolve causa e condições determinantes para que algo
similar aconteça novamente, ou seja, “explicação e previsão
vão de par” (RICOEUR, v.1, p. 188, grifo do autor). A crítica
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É relevante citar que, a
despeito do desacordo dos
historiadores dos Annales
em relação à historiografia
puramente “narrativista” (que
Ricoeur também criticava), uma
das obras mais significativas
daquela corrente de pensamento,
O Mediterrâneo e o mundo
mediterrâneo na época de
Filipe II, lançada em 1949 por
Fernand Braudel, é considerada
por Ricoeur como uma das mais
bem sucedidas referências
da historiografia marcada
pelo equilíbrio entre ciência
e narrativa. Ricoeur faz uma
detalhada análise nos três níveis
de mundo mediterrâneo que
Braudel determinara para poder
reuni-las em uma única narrativa
recortada em intrigas menores,
considerando que a obra
atinge uma qualidade de
“quase-intriga”, ao incluir a
dimensão humana e subjetiva
em meio aos acontecimentos
do fato social, na ambiciosa
síntese da “história total” que
os estudiosos dos Annales
objetivavam. (RICOEUR, 2010,
v.1, p. 342-360; REIS, 2011,
p. 316-317).
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incide sobre a impraticabilidade de se conferir, integralmente,
o controle sobre a dinâmica da vida pelo enquadramento
da regularidade, e, ainda que se alegue sua identificação, é
impossível comprová-las empiricamente, ou seja, a explicação
será, no máximo, probabilística, com variações de exatidão
que contradizem seu propósito (onde fica a regularidade?)
(RICOEUR, 2010, v.1, p. 190). Apesar da crítica, reconhece que o
esforço de generalização reflexiva, típica da explicação, mesmo
que de forma parcial, é demandado para a inteligibilidade de um
estudo histórico com base narrativa.
O segundo conjunto historiográfico, que analisa em
contrapartida às correntes cientificistas dos Annales ou do
neopositivismo, são as correntes “narrativistas”, desenvolvidas
por pensadores como Louis O. Mink, Arthur Danto e Hayden
White. Esses autores buscaram demolir a tradicional distinção
entre História e Literatura, que, por correspondência acrítica
de terceiros, opunha-se o real ao imaginário, o fato à ficção.
Ricoeur vê essa corrente com simpatia e reserva, e atesta a
necessidade de se superar a história cientificista, sobretudo
de cunho positivista-nomológico, por uma valorização da
composição da intriga por meio da narrativa, mas sem
abandonar os enlaces criteriosos da ciência, sob o risco de se
afastar das evidências que constituem a tensão e a distensão
da intriga histórica. A reserva que expressa frente às correntes
puramente narrativistas se deve às tentativas destas de englobar
a competência narrativa ao discurso histórico, tarefa entendida
por Ricoeur como possível somente quando há uma relação
direta e visível entre historiografia e narrativa (2010, v.1, p. 154),
com uma constante tentação da narrativa em se transformar
em uma variação da explicação (2010, v.1, p. 248).
A terceira via, portanto, à qual Ricoeur chega a partir
das análises das correntes historiográficas anteriores, é
um novo caminho que se baseia no vínculo indireto entre
historiografia e competência narrativa, ou seja, ela é dependente
de uma reconstrução, uma representação submetida a uma
interpretação hermenêutica, aliada aos procedimentos de
investigação da história. Portanto, não há explicação isolada,
nem a pura narrativa de uma intriga, mas a combinação dos
fatores que garantem um projeto de representação mais
profundo daquilo que se tornou passado (RICOEUR, 2010, v.1,
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p. 291). Para tanto, o autor prossegue por um longo percurso
reflexivo para, finalmente, (re)aproximar a historiografia com
a ficção, revisando o paradoxo dispersivo que apartava essas
duas formas de narrativas, tipificada como narrativas históricas
e narrativas ficcionais78. Ambas as formas se sobrepõem
mutuamente no tocante ao processo de composição da intriga: a
prefiguração, a configuração e a refiguração miméticas perfazem
os mesmos procedimentos de construção, conforme discorrido
anteriormente em Mímesis I, Mímesis II e Mímesis III, incluindo
a operação da imaginação produtiva no ato configurante de
Mímesis II, ou seja, não é exclusiva da narrativa ficcional e dela
depende também e, fundamentalmente, a narrativa histórica
(RICOEUR, 2010, v.2, p.6), apesar das limitações correspondentes
ao conjunto contextual em estudo.
Direi em primeiro lugar que as duas análises
dedicadas respectivamente à configuração na
narrativa histórica e à configuração na narrativa
de ficção mostraram-se rigorosamente paralelas
e constituem as duas vertentes de uma única e
mesma investigação, aplicada à arte de compor:
a que designamos na primeira parte de mímesis
II. Uma das restrições foi assim eliminada: é todo
o campo narrativo que está agora aberto à nossa
reflexão. Simultaneamente, preenche-se uma
grave lacuna dos estudos normalmente dedicados
à narratividade: historiografia e crítica literária
são ambas convocadas e ambas convidadas a
reconstituir uma grande narratologia, em que
iguais direitos seriam reconhecidos à narrativa
histórica e à narrativa de ficção (RICOEUR, 2010,
v.2. p. 271, grifo do autor).

Para Ricoeur, a operação configurante da narrativa
histórica corresponde fielmente à da narrativa de ficção, o que
as diferencia é o objeto da intriga: enquanto para a narrativa
histórica o foco é a “pretensão da verdade” (RICOEUR, 2010,
v.2, p. 6), na narrativa ficcional a verdade está circunscrita na
própria trama retratada. Contudo, a diferenciação mostrou-se
relativamente nebulosa no momento em que afirma que
Se nossa tese quanto ao tão controverso problema
da referência na ordem da ficção tem alguma
originalidade, é na medida em que ela não separa
a pretensão à verdade na narrativa de ficção
dessa mesma pretensão da narrativa histórica e
esforça-se em entender uma em função da outra.
(RICOEUR, v.2, p. 277).
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Ricoeur associa à narrativa
ficcional todo o conjunto “que
a teoria dos gêneros literários
coloca na rubrica do conto
popular, da epopeia, da tragédia e
da comédia, do romance”
(2010, v.2, p.5).

Nesse sentido, surge um movimento de divergência para
convergência entre história e ficção que nos provoca a repensar
nossa relação com as narrativas vivenciadas. Por isso, ganha
mais sentido minha vivência com “Pirlimpsiquice” ao desejar ter
feito parte daquele grupo de meninos-atores que transviveram
o ímpeto da glória na trama inventada por eles – essa verdade
inerente ao texto, que contamina a imaginação e nos inunda de
volições, não é tão verossímil quanto a representação de um
fato vivo em nosso contexto circundante?
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A memória e o esquecimento
na representação histórica
a partir de vestígios de
experiências limítrofes da
humanidade é o foco da
obra A memória, a história, o
esquecimento, lançada em 2000,
na qual Ricoeur reflete sobre a
interconexão entre estes três
temas do título, agregando ainda
a questão polêmica do perdão,
seguindo seu apreço pessoal
pela conciliação dialogal entre
posições conflitantes.

Ricoeur, em direção à conclusão de suas ideias, chega
num quadro de sobreposições entre a narrativa histórica e a
narrativa ficcional, observando os elementos de integração
convergente. Dessa maneira, elenca os elementos que confluem
para a “ficcionalização” da história: a imaginação é fundamental
para a aproximação ao passado tal como foi, sem diluir uma
perspectiva realista; o fato de o passado não ser observável, o
imaginário tem seu lugar na história; a discrepância entre um
tempo cósmico (tempo do mundo) e o tempo subjetivo (tempo
vivido) é somente reduzida pela utilização de “conectores”
inventados pelo homem como tentativa de domínio do tempo,
como por exemplo, o calendário, estabelecido em convenção,
cuja utilização depende também da imaginação; os vestígios
(registros, testemunhos, arquivos, documentos etc.) são
signos da experiência temporal submetidos à mediação da
imaginação para sua interpretação para a narrativa histórica;
a “representância” do passado demanda à imaginação sua
reconstrução histórica e não a sua reconstituição de fatos; a
escrita da história tem relações de proximidade com a escrita
ficcional, como inspiradora da composição da intriga; uma
grande obra historiográfica pode ser também uma grande obra
com força poética narrativa – podemos ler um livro de história
como se estivéssemos lendo um romance; por vezes, faz-se
notar uma “ilusão controlada” que conduz a relação entre o rigor
crítico do autor e a suspensão do ceticismo do leitor; a ficção
oferece aporte referencial ao historiador que tem por missão
retratar algo que expõe os limites do ser humano e da sociedade,
desde uma retumbante comemoração efusiva remetendo às
origens de uma comunidade, como o horror da guerra ou do
genocídio, representações que não devem ser esquecidas79
(RICOEUR, 2010, v.3, p. 312-323).
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De maneira análoga, faz emergir os elementos da
“historicização” da ficção: as narrativas da ficção são contadas
no tempo passado porque, dessa forma, fincam uma possível
raiz a algum fato que tenha ocorrido no passado, autenticando
sua intraveracidade; a referência ao passado traz à tona outra
reflexão – na narração fala-se de algo que, para o narrador,
ocorreu, aproximando-se do convencimento desejado na
narrativa histórica; para que a composição da intriga seja
efetivada, cobra-se de ter sido provável ou necessária, que é
conferida à ficção; a imitação vulgar pela simulação de uma
narrativa de ficção (como se fosse verossímil) não configura a
função mimética (se romper com tal imitação, a voz narrativa
passa a ser vista com mais probabilidade de ocorrência); o
“quase passado” da ficção potencialmente torna-se o detector
de alternativas possíveis de um passado que pretensamente
ocorreu – se não houvesse tal correspondência, a criação
artística não seria angustiante (RICOEUR, 2010, v.3, p. 323-328).
Ricoeur revela uma síntese final da convergência entre
as duas formas narrativas:
[...] o entrecruzamento entre história e ficção
na refiguração do tempo repousa, em última
análise, nessa sobreposição recíproca, com o
momento quase histórico da ficção trocando de
lugar com o momento quase fictício da história.
Desse entrecruzamento, dessa sobreposição
recíproca, dessa troca de lugares, procede o que se
convencionou chamar o tempo humano, onde se
conjugam a representância do passado pela história
e as variações imaginativas da ficção, tendo como
pano de fundo as aporias da fenomenologia do
tempo. (RICOEUR, 2010, v.3, p. 328, grifos do autor).

Torna-se, portanto, praticamente indivisível os contornos
definitivos da narrativa histórica com a narrativa de ficção, o que
para Ricoeur não é uma surpresa. Mas o que ele se intriga é
como a dupla compreensão da narrativa exerce sua força no
mundo, e chega em uma de suas mais importantes conclusões:
o conceito de “identidade narrativa”. A identidade narrativa pode
ser conferida a um indivíduo ou até mesmo a uma comunidade,
de acordo com o âmbito da narrativa e, essencialmente, é o que
faz de um indivíduo/comunidade ser discernível em relação
a um/uma e outro/outra. Considerando o círculo espiralar
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mimético da prefiguração-configuração-refiguração na própria
construção ininterrupta da identidade narrativa, percebemos
que tanto o sujeito como seu corpo coletivo é formado pelas
inúmeras voltas desse processo: somos leitores e escritores de
nós mesmos – a refiguração mimética faz da nossa vida um
tecido de nossas histórias narradas, e aí chegamos ao nó em
que tanto valem as narrativas históricas, quanto as fictícias.
Se somos formados por ambas, indivíduo e comunidade, afinal
onde realmente está a verdade, fenomenologicamente?
No final de nossa investigação sobre a refiguração
do tempo pela narrativa, podemos afirmar sem
medo que esse círculo é um círculo saudável: a
primeira relação mimética só remete, no caso
do indivíduo, à semântica do desejo, que por
enquanto só comporta os traços pré-narrativos
vinculados à demanda constitutiva do desejo
humano; a terceira relação mimética se define pela
identidade narrativa de um indivíduo ou de um
povo, decorrente da retificação sem fim de uma
narrativa anterior por uma narrativa posterior, e da
cadeia de refigurações que disso resulta. Em suma,
a identidade narrativa é a resolução poética do
círculo hermenêutico. (RICOEUR, 2010, v.3, p. 421,
grifos do autor).

Portanto, como vimos em Mímesis III, é na refiguração
mimética que todos os sentidos das narrativas, tanto históricas
quanto ficcionais, deixam suas oposições para criarem
possibilidades de entrecruzamento, não para nos confundir entre
uma forma e outra, mas para serem agentes provocadores de uma
mudança que se pretende enraizar nas trajetórias identitárias
de cada pessoa ou comunidade. O perpétuo círculo espiralar
ricoeuriano corresponde, como dissemos anteriormente, à
jornada pessoal do indivíduo em busca dele mesmo, e, ao
encontrá-lo, percebe que não já não é ele, mas outro diferente –
e ainda assim, ele mesmo –, transformado. Assim, retornamos,
também, às reflexões dos autores referenciados: John Dewey,
sobre o valor da experiência estética transformadora; Regina
Machado, ao tratar da subjetividade do sujeito para a construção
de seu caminho como arte/educador, por meio da imaginação
criadora e da reflexão sobre suas próprias experiências; Walter
Benjamin, pelo destaque que confere à narrativa para a comunhão
de experiências na coletividade; e, novamente a Paul Ricoeur, ao
incidir na composição narrativa como projeto de construção da
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identidade de um indivíduo ou de um povo, sem distinguir sua
classificação como apenas histórica ou apenas ficcional.
Fui instigado por uma singular experiência –
“Pirlimpsiquice”, iluminador de caminhos e de desvios, que me
revelou lugares escondidos com seus frutos e seus sabores.
Estimulado pelo calor ígneo de Guimarães Rosa, pelas veredas
encontrei as ideias de todos os autores mencionados, além
de vários outros exploradores, na busca por uma esperança
narrativa em que pudesse contar uma história de um curso,
que também faz parte de minha própria identidade. Aquecido e
renovado, encontrei trilhas e frutos narrados por outras pessoas
transformadas pelo curso, fazendo aparecer uma miríade de
sentidos de experiências plenamente vividas. Sobre tais trilhas
e frutos é que se descortina o capítulo seguinte.
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Narrativas e
experiências:

transvivências
formativas

Sob a história, a memória e o esquecimento.
Sob a memória e o esquecimento, a vida.
Mas escrever a vida é outra história.
Inacabamento.
Paul Ricoeur

80

Ricouer reflete sobre o
processo de construção narrativa
como meio de aplicação pelos
estudos históricos, entendendo
que no testemunho já existe a
narrativa: “[...] o testemunho tem
várias utilidades: o arquivamento
em vista da consulta por
historiadores é somente uma
delas, para além da prática do
testemunho da vida cotidiana
e paralelamente a seu uso
sancionado pela sentença de um
tribunal. Além disso, no próprio
interior da esfera histórica o
testemunho não encerra sua
trajetória com a constituição dos
arquivos, ele ressurge no fim do
percurso epistemológico no nível
da representação do passado
por narrativas, artifícios retóricos,
colocação em imagens”
(RICOEUR, 2007, p. 170).
81

Aluna das turmas de 1984
e de 1985 e professora de
1991 a 2001 do Curso de
Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP.
Atualmente é professora da
Escola de Comunicações e Artes
da USP.
[notas 82 a 86 nas páginas
seguintes]

Vimos, ao longo da exposição teórica, que a construção
da identidade narrativa, conjugada pela própria representação
do exercício da ação subjetiva proporcionada pela experiência,
no nosso caso, com a arte, potencialmente é um dos fatores
mais importantes, senão o principal, na formação de professores
de arte. Seria possível, portanto, captar a qualidade de tal
transformação nas pessoas que fizeram o Curso de Especialização
em Arte/Educação da ECA/USP? Seguindo as pistas dos autores
estudados, essa representação pode ser dialogada por meio de
narrativas captadas de seus testemunhos80, cuja trama coletiva
nos oferece um horizonte ainda maior. Assim, as histórias de
cada pessoa entrelaçam-se com a história do curso, permitindo
uma compreensão mais abrangente e, ao mesmo tempo, incisiva,
sobre a formação de professores de arte no âmbito de uma
especialização lato sensu.
De posse dos dados analisados nos arquivos consultados,
chegamos ao total de seis pessoas que potencialmente poderiam
contribuir para esta pesquisa, entre ex-professoras e ex-alunas: a
Profa. Dra. Maria Christina de Souza Lima Rizzi81, a Profa. Maria
Cristina Blanco82, a Profa. Maria Cristina Meirelles Toledo Cruz83,
a Profa. Dra. Maria Lucia Batezat Duarte84, a Profa. Maria Stela
Fortes Barbieri85 e a Profa. Dra. Rosa Iavelberg86. São experiências
vastas e distintas que retratam seus desafios e conquistas ao
longo de suas vidas, principalmente o período que estiveram
imersas no Curso de Especialização, em suas diferentes fases de
funcionamento, conforme apresentado no Capítulo 3.
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A oportunidade de realizar o curso em 2001 foi uma
reviravolta em minha vida, que marcou permanentemente minha
trajetória como arte/educador, então, o prazeroso encontro
com outras vozes foi um valoroso reconhecimento sobre a
capacidade que todos nós temos de buscar desafios que nos
façam repensar nossas certezas e o futuro que escolhemos
diante de todas as possibilidades que se divisam diante de
nós. A organização das análises das narrativas captadas
foi estruturada para favorecer uma compreensão sobre os
caminhos e desvios que cada pessoa selecionou para si,
envolvendo os diferentes tempos do processo, tanto no ato de
retratar a vivência passada, quanto nas reflexões duradouras
que acompanham os educadores em suas vidas, e tendo, como
fio da meada, a pergunta apresentada no capítulo anterior: Quais
fagulhas lançadas no Curso de Especialização contribuíram
para promover transformações em sua maneira de pensar e agir
no campo da arte/educação, revigorando a busca profunda e
genuína pela constituição de um educador capaz de enfrentar
os desafios da vida contemporânea? Dessa forma, foram
encontradas ressonâncias e dissonâncias entre as narrativas
que me indicaram possíveis “campos de atração”, como se
houvesse alguma gravitação de lembranças pertinentes que se
aprofundavam em reflexões pelas próprias entrevistadas, e que,
de alguma maneira, respondiam o questionamento levantado.
Esses campos foram organizados de forma a sustentar as
análises, no desejo de alicerçar um entendimento sobre o que
pode ser considerado fundamental para a formação do ser
professor de arte, em nível de especialização: o desejo pelo
aprimoramento pessoal; a vida que se envolvia com o curso; a
(re)descoberta de teorias e estudos na área; o encontro com a
pesquisa; o processo criador na docência; e o reconhecimento
de si e das próprias experiências estéticas com a Arte como
princípio na formação de professores.
Apesar de buscar uma organização plausível para
seguir uma linha de construção epistemológica em favor da
pesquisa, encontrei com certa frequência alguns obstáculos
pelo caminho. Um desses obstáculos marca o diálogo que
construí com todas as entrevistadas em que, para mim, a
deriva da interlocução não deveria ser um processo a ser o
tempo todo freado ou segmentado. Instintivamente, desejava
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82

Aluna da turma de 2000 do
Curso de Especialização em
Arte/Educação da ECA/USP.
Atualmente é professora da
Faculdade Anhanguera e da rede
escolar da Secretaria do Estado
da Educação de São Paulo.
83

Aluna da turma de 1992 do
Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP. Foi diretora
executiva da Oca Escola Cultural
e educadora da Casa Redonda
Centro de Estudos e do Teatro
Escola Brincante. Atualmente faz
pesquisa sobre educação em
Washington (EUA).
84

Aluna das turmas de 1984 e de
1985 do Curso de Especialização
em Arte/Educação da ECA/USP.
Atualmente é professora do
Centro de Artes da Universidade
do Estado de Santa Catarina
(UDESC).
85

Professora de 1997 a 2001
do Curso de Especialização
em Arte/Educação da ECA/
USP. Atualmente é artista
plástica, consultora nas áreas de
educação e artes, conselheira da
Fundação Calouste Gulbenkian,
assessora de artes plásticas na
Escola Vera Cruz e dirige o ateliê
Binah Espaço de Artes.
86

Aluna das turmas de 1986 e
de 1990 e professora de 1991 a
2001 do Curso de Especialização
em Arte/Educação da ECA/USP.
Atualmente é professora da
Faculdade de Educação da USP.

189

5 NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS

87

Ricoeur tece uma profunda
crítica ao projeto de Hegel de
totalização lógica da filosofia,
deslocando a pergunta para
a totalização da história: “[...]
pode-se ainda pretender pensar
a história e o tempo da história?
A resposta seria negativa se a
ideia de uma ‘mediação total’
esgotasse o campo do pensar.
Resta outra via, a da mediação
aberta, inacabada, imperfeita, ou
seja, uma rede de perspectivas
cruzadas entre expectativa do
futuro, a recepção do passado,
a vivência do presente, sem
Aufhebung [ação de superar
uma contradição, abolindo-a e
reforçando-a, simultaneamente,
segundo Hegel] numa totalidade
em que a razão da história e
sua efetividade coincidiriam”
(RICOEUR, 2010, v.3, p. 352,
grifos do autor).

que as experiências singulares fossem emergindo pela própria
dinâmica do diálogo, como, de fato, aconteceu. Portanto, muitos
trechos selecionados não contêm apenas um aspecto da
análise, mas são múltiplos e variados, tornando mais complexo
o processo de reflexão em si: não achei prudente fragmentar
as narrativas em demasia para decantar os sentidos, pois
assim estaria correndo o risco de descaracterizá-los. A fim de
favorecer o entendimento, optei por trabalhar a partir do que
aprendi com as ideias de Paul Ricoeur, ou seja, compreender
a narrativa como síntese do heterogêneo, a composição de
uma intriga narrativa que perfaz um processo intrincado de unir
tensões e distensões ou uma discordância concordante. Em
suma, o pensamento de Ricoeur advoga pelo laborioso desafio
do estabelecimento de diálogo entre instâncias aparentemente
apartadas – por isso reafirma a síntese do heterogêneo, na
qual a narrativa se constitui na representação dos sentidos das
experiências humanas, mesmo que fracionadas ou dispersas.
As narrativas podem se interconectar pelo próprio processo
social do homem, por meio da comunicação. Assim, a partir das
narrativas originais captadas em entrevista, procurei construir
uma nova, que se assume fragmentada, incompleta e aberta.
Mas essa fragmentação, incompletude ou abertura não devem
ser entendidas como falhas da pesquisa. Novamente invoco
as ideias de Ricoeur, que apesar de propor a narrativa como
síntese do heterogêneo, ele – inversamente – conclui que a
síntese totalizante é imponderável, pois haveria de se admitir
que uma mente fosse capaz de extrair todos os sentidos
possíveis até a última gota, sob o risco de termos, como
consequência, a dogmatização das interpretações. Por isso, é
temeroso intencionar uma explicação final total87. O desejável
e o possível, então, é a construção de uma nova narrativa. Para
que totalizar “Pirlimpsiquice”?

5.1 Desejar ir além
A marca formativa do Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP poderia estar, antes de tudo, na vontade
do professor de arte em dar prosseguimento ao seu processo
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de formação sistematizada, neste caso, uma pós-graduação? A
escolha por uma pós-graduação não é um fator simples de se
identificar, ainda mais ao tratarmos de pessoas que construíram,
passo a passo, uma sólida carreira profissional como arte/
educadoras. Presumimos que o interesse despertado na
formação inicial da graduação, aliada à práxis do exercício da
profissão podem incentivar o sujeito a prosseguir seus estudos.
Contudo, os motivos pessoais são variados, assim como as
circunstâncias de como cada uma das entrevistadas apresenta
sua inserção ao Curso de Especialização em Arte/Educação
da ECA/USP. Em comum, pode-se perceber algo que instigava
todas a prosseguir seus estudos e sua formação: a percepção
crítica sobre a realidade que as cercava, em diálogo com
desejos imanentes de um possível futuro pessoal e profissional
em desdobramento. Ao propor a recordação do passado para
o resgate de experiências vividas, foi nítida a junção do esforço
da memória com a reflexão imediata desenvolvido pelas
interlocutoras, uma espécie de atualização dos sentidos que o
discurso constrói em torno daquilo que aconteceu em um outro
tempo e espaço, dando formas e cores às narrativas pessoais
de cada uma. Como no caso de Rosa Iavelberg, que se formou
em Arquitetura e Urbanismo, mas que descobriu na docência
uma vocação que seria desenvolvida a ponto de se tornar
formadora de professores e de pesquisadores em educação.
Eu fui fazer um curso de arte/educador, de formação
de arte/educadores nos anos 70, no Centro de
Educação Artística da Fanny Abramovich, que era
um Centro que tinha no Bom Retiro, onde artistas
davam aulas também... E as crianças tinham aula
e nós, que éramos alunos do curso, a gente tinha
aula com a própria Fanny, a Chake [Ekisian Costa],
a Carmela Gross, Marcelo Nitsche, a Ana Cristina
de Almeida, que eram os arte/educadores já, da
época. [...] E foi aí nessa interação, e nessa coisa
de estagiário deles, que um dia um professor
meu da FAU88 - porque eu cursava Faculdade de
Arquitetura desde 69, aí eu comecei a fazer esse
curso porque eu gostava muito de educação. E de
arte/educação, então, aparece um professor meu
lá da FAU, com as duas meninas pra fazerem a arte
lá, e aí ele me reconhece e falou “Olha, a escola
da minha filha está precisando de professora de
artes, você não quer ir até lá, tal?...”. Era o professor
Gabriel Bolaffi, bem, era professor de história da
FAU, e eu fui lá e era a escola Criarte89, e eu fiquei
lá até 1995.
[...]

88

Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP.
89

Escola de educação infantil
de São Paulo criada em 1972,
que enfatizava o ensino a
partir da Arte. Depois de
seu encerramento, vários
profissionais da Criarte se
reuniram e fundaram a Escola
da Vila, em 1980 (REVAH, 2006,
p. 167, nota nº 4), integrada
a um centro de formação
de educadores, que visava
“ações de capacitação interna
e externa”, promovendo o
desenvolvimento de propostas
pedagógicas específicas para o
contexto da instituição (Escola
da Vila. Disponível em < http://
www.escoladavila.com.br/aescola/historia>. Acesso em: 07
de novembro de 2016).
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Depois eu fui ficando na escola e a gente foi
estudando, a gente começou a ler Rhoda Kellogg,
também com o tempo, as coisas foram se
transformando, outros autores, o Arno Stern
também estudamos bastante.
[...]
Bom, e isso foi me levando à ideia de fazer pósgraduação. Essa que é a questão. E eu nem
sei como que foi esse negócio de parar nessa
especialização, mais ou menos nos anos [...] que
eu fiz a primeira especialização em arte/educação
na ECA, pra expandir mesmo conhecimento,
ampliar a questão do saber sobre a arte/educação.
(IAVELBERG, Entrevista, 27/10/2015).
Apesar da grande aproximação entre Arquitetura e Arte,

o rumo à arte/educação é uma escolha que também tem suas
especificidades e afinidades. O interesse pela educação fez
com que Iavelberg optasse pela arte/educação, motivando-a
a procurar formas de desenvolvimento na área, como o curso
de Fanny Abramovich90, a atuação como professora e sócia
da escola Criarte – onde conheceu autores que pesquisavam
o ensino da arte, como Rhoda Kellog e Arno Stern, e
posteriormente, o Curso de Especialização da ECA/USP em
1986 e 1990.
Já o contexto de Maria Christina de Souza Lima Rizzi
envolve o ambiente de renovação que a área de arte/educação
vinha sentindo entre as décadas de 1970 e 1980, como
desenvolvido no Capítulo 2, em especial os eventos que reuniram
e marcaram a articulação entre os arte/educadores para a luta
pelo reconhecimento profissional e acadêmico da área.

90

Professora de Arte e escritora
de livros infantis, ela dirigiu o
Centro de Educação e Arte, em
São Paulo de 1966 a 1974, local
onde se reuniam crianças e
interessados na arte e seu ensino
(MAGRO, 2007, p.47).

Então por isso que eu voltei.[...] e já havia me
formado, nessa época, era recém-formada quando
foi, era recém mas não super recém porque
uma das exigências do curso era você ter, no
mínimo, dois anos de prática profissional, para
poder cursar a especialização. Porque era de
interesse do curso que as pessoas já tivessem
passado por experiências e já tivessem questões
do fazer profissional. Então, não era assim,
terminou a graduação vai pra especialização, não.
Terminou a graduação, vai pra vida profissional,
e depois era oferecido esse espaço de troca, de
aprofundamento, a partir das questões que cada
um trazia da sua prática profissional.
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[...]
Eu terminei a graduação, colei grau em 1980,
ou quatro anos antes da abertura do curso de
especialização. [...] Em 1980, quando eu me
formei, houve a Semana de Arte e Ensino aqui
na USP. [...] E eu, como aluna, parte ainda na
graduação, parte saindo, trabalhei como monitora
na Semana de Arte e Ensino, então participando da
concepção da Semana, da produção da Semana,
do desenvolvimento da Semana, das discussões,
de tudo isso. E não me afastei, pela própria
dinâmica das atividades, desse cotidiano – não
vou chamar de cotidiano porque eu já não estava
aqui todo dia, já estava fora – mas das questões
que estavam sendo discutidas, então, de certa
forma, eu acompanhei o sonho desse curso. Então,
eu me inscrevi pra seleção com muito entusiasmo
porque eu estava absolutamente embalada nesse
processo de estudar, de saber, de compartilhar.
(RIZZI, Entrevista, 04/12/2015).

Rizzi situa como determinante sua participação como
monitora da Semana de Arte e Ensino da USP em 1980, um
marco na história recente da área de arte/educação no país.
Ao compartilhar os anseios dos arte/educadores reunidos,
em meio às angústias e reivindicações, ela sonhou junto o
desejo deste Curso de Especialização em Arte/Educação da
ECA, que desbravaria novamente o, então, árido panorama de
pós-graduação acadêmica do professor de arte. Além disso,
Rizzi reitera outro elemento de compreensão do curso em sua
primeira fase, que era a exigência de estar em (ou ter tido)
atuação profissional por, no mínimo dois anos, para se inscrever
no curso, revelando, em depoimento, o objetivo de colocar em
discussão a práxis do arte/educador em ação, ou seja, o estudo
teórico no frescor da vivência e reflexão da prática em trabalho.
Esse tópico é uma das questões mais pertinentes da formação
de educadores, que, no caso dos cursos de graduação, reforçam
a importância de desenvolvimento de práticas de ensino,
dos estágios supervisionados e de projetos (curriculares
ou de extensão) que estimulem o exercício prático à luz do
conhecimento teórico ao futuro professor. Em se tratando de
um curso de pós-graduação lato sensu, o exercício da profissão
é fundamental para a compreensão mais aprofundada dos
desafios da docência, bem como a elaboração de soluções de
acordo com cada obstáculo. Estes pensamentos acompanharam
a narrativa de Maria Lúcia Batezat Duarte:
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[...] eu acho que a grande imagem que eu tenho
foi eu fazer o curso de licenciatura em Desenho e
Plástica na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul e de repente... Assim, porque eu gostava muito
de Artes e o ser professora já estava na minha
vida porque eu fiz magistério e já era professora
quando fui fazer a graduação... Mas aí, o que
eu vejo, a imagem que eu tenho é de Ana Mae
[Barbosa], na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, numa salinha meio pequena, fazendo uma
fala para a gente, no meio de um monte de alunos
e estudantes interessados e me deixando claro, me
fazendo entender que eu tinha uma função maior
que a própria arte. Ela trouxe a questão social
pra mim, muito clara. Então, naquele momento,
ouvindo a Ana Mae ainda no curso de graduação
eu senti como se fosse... Uma revigorada na minha
possibilidade de ação. Eu senti que eu tinha ali, claro,
uma tarefa de ampliar a educação levando arte
pra todos. Eu acho que era esse o discurso muito
claro naquela época, que ela nos colocava. Então,
a partir daí, eu realmente fiquei interessadíssima
em Ana Mae. Por uma razão outra eu acabei
vindo pra São Paulo, casei com um paulista, e
assim que eu cheguei aqui em 1981 eu comecei
a tentar contato com a Ana Mae porque eu sentia,
assim, que eu precisava continuar estudando. Eu
tinha acabado a graduação, já tava começando a
dar aula aqui, inclusive numa faculdade de artes
e sentindo que precisava continuar estudando.
Nessa busca, Ana Mae estava indo pra fora do país,
naquele momento, 81, 82, e ela me disse pra entrar
em contato com Helô [Heloísa] Ferraz, com Helô
[Heloísa] Margarido, que elas estavam agitando
uma associação de professores de Artes91. Então
esse foi meu primeiro contato. Em 83, 84 Ana Mae
volta, eu não me lembro exatamente que ano, mas
eu acho que em 84 a gente começou. No final de
83 ela fez a prova pra primeira especialização em
Arte Educação no país. E eu que já andava meio
pela ECA, pela USP, querendo continuar estudando.
Fiz a prova e fui aprovada, então eu fiz parte dessa
primeira leva. (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015).
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Associação de Arte
Educadores de São Paulo
(AESP).

A narrativa de Duarte é rica em reflexões: passa pelas
imagens de referência que permanecem na memória afetiva de
sua época de estudante de graduação, traz detalhes de sua vida
pessoal, o contato com pessoas-chave em seu desenvolvimento,
o deslocamento de espaços na busca de um aprofundamento de
sua escolha docente, e interliga-se com os acontecimentos que
fazem parte da história da arte/educação no Brasil. O exercício
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da memória, como proporcionado no diálogo de Duarte comigo,
por vezes é acompanhado por uma profusão de referências da
vida, resgate de momentos (às vezes afetivos, às vezes aflitivos)
que constroem os sentidos da trajetória de formação. Tanto as
imagens que surgem nas falas, como a própria dinâmica da
conversa em ação (entonações, gestos, olhares, escutas etc.)
são indicadores dos possíveis sentidos que são postos na
elaboração da narrativa. Então, para mim, como pesquisadorinterlocutor, permanece, tanto no diálogo com Duarte quanto com
as demais entrevistadas, a experiência viva de ter testemunhado
marcas de exaltação, prudência, reflexão e paixão em suas falas,
enriquecendo e colorindo uma compreensão mais aprofundada
sobre o Curso de Especialização. Duarte chama a atenção para
algo fundamental que foi plantado na graduação: a dimensão
social da arte/educação, através do chamado que ela identifica
em Ana Mae Barbosa para a “educação levando arte para
todos” – ela destaca a mediação de Barbosa para seu impulso
em querer aprender e fazer mais pela arte/educação. Daquela
minúscula sala, em meio à lotação junto aos colegas, futuros
professores, o convite é feito e aceito: “eu tinha uma função
maior que a própria arte”.
A fala de Maria Cristina Meirelles Toledo Cruz, por sua
vez, recuou no tempo, até o ensino fundamental nas décadas de
1970 e 80, quando aluna da Escola de Aplicação da Faculdade
de Educação da USP, com as aulas de arte e de teatro, passou
por sua adolescência como voluntária em trabalhos sociais, a
graduação em Psicologia e sua atuação em arte-terapia com
pacientes psiquiátricos no Brasil e na Holanda. Retornando
ao país, interessou-se em trabalhos com arte na escola e
buscou cursos para complementar sua formação92, incluindo o
Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA, em 1992,
destacando também, em sua fala, a questão da práxis formativa.
Durante sua passagem pelo curso, reafirmou a oportunidade de
contatar pessoas e ideias que fortaleceram outros interesses
que estavam germinando, em especial, o ensino da arte para a
educação integral de crianças, questão que passou a se dedicar
profundamente desde então.
Eu terminei o [curso de] Teatro/Educação e fui
pra área Arte/Educação, que eu vi que mais que
o teatro especificamente, eu estava gostando
dessa parte das artes, com essa linguagem mais
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Fez um Curso de Especialização
em Teatro/Educação com
Ingrid D. Koudela, Maria Lucia
Puppo e Cibele Cavalcanti, na
ECA, em 1991. Após o Curso de
Especialização em Arte/Educação
da ECA, em 1992, defendeu o
Mestrado em Artes na PPGAV, na
ECA, em 2001.
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expressiva. [...] Então, dentro de um curso de
especialização, o fato de ter a parte teórica e ter
a parte prática, assim, do ateliê, eu acho que isso
foi muito importante pra mim como esse canal de
expressão. Como eu tinha essa coisa pelo corpo
e arte, eu queria fazer umas coisas que era com
o que seria hoje chamado de performance, mas
era coisa que pudesse, pelo movimento, deixar a
marca registrada... (CRUZ, Entrevista, 13/01/2016).
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No referido capítulo, já foi
apresentada uma reflexão sobre
a complexidade que envolve
mudanças de paradigmas que,
apesar de todos os diálogos
estabelecidos, pode levar algum
tempo para a reorganização
das ideias que, à primeira vista,
eram tidas como inconciliáveis
ou entendidos por extremos.
Assim, não era a expressividade,
em si, que era criticada, mas a
postura passiva do ensino de
arte, em que nem mesmo uma
imagem da arte era utilizada,
pois era tida como prejudicial
à criatividade infantil, ou seja,
a chamada livre-expressão.
Neste ínterim de discussões
acaloradas, a expressividade e
a livre expressão foram tratadas
como sinônimos e, o receio de
se explorar a primeira, resultou
em seu achatamento. Esse
desentendimento favoreceu o
desencadeamento de cópias
de obras de arte nas salas de
aula, uma das formas mais
elementares de “releitura”, termo
que passou a ser identificado o
processo. Constatei na conversa
com Cruz este posicionamento
crítico: para ela, a expressividade
da criança deve ser respeitada e
desenvolvida, em parceria com a
proposta de um educador – não
um simples fazer por expressão
desregrada ou uma “camisa
de força” propositiva (CRUZ,
Entrevista, 13/01/2016).

Chamou-me a atenção sua visão crítica e fundamentada
pela experiência construída em anos de trabalho sobre a
importância da expressividade infantil, que nesse trecho de sua
narrativa é apenas apresentada com centro de interesse e será
abordada mais à frente. Considerando que Cruz fizera o curso
em 1992, recordamos que é precisamente nesse período que
as discussões sobre a Abordagem Triangular para o Ensino da
Arte alcançam plena repercussão após a publicação do livro
A imagem no ensino da arte, por Ana Mae Barbosa, em 1991.
Esses debates levaram ao acirramento de ânimos em relação
aos ideais modernistas pautados na livre-expressão, como
abordado no Capítulo 293.
O encontro de Maria Cristina Blanco com o Curso de
Especialização também traz a marca da práxis docente, desta
vez pautada pelas lacunas e dificuldades no enfrentamento da
realidade da sala de aula, que incide principalmente sobre o
jovem professor recém-formado que muitas vezes se questiona
sobre o futuro de sua vocação. Felizmente, ao invés de abandonar
a estrada, Blanco escolheu buscar outras trilhas, como fizeram
também as outras entrevistadas.
Eu comecei a lecionar logo que eu acabei a FAAP.
Eu acabei a FAAP em 1991. Eu fiz de 87 a 91 e 92 já
comecei a dar aula.
[...] a FAAP me deu bons alicerces em relação
à História da Arte, Estética... foi uma escola
fundamental pra mim. Mas, eu tinha 20 anos
quando me formei, e percebi que as disciplinas que
eu fiz na licenciatura, que foram algumas, 4 ou 3,
não me lembro, foram interessantes, foram boas,
mas... quando eu entrei lá dar aulas eu senti muita
dificuldade... [...] E aí eu fui recomendada, depois
de um tempo, pela Aninha, a Ana Amália Tavares
Bastos Barbosa, que é filha da Ana Mae Barbosa –
ela fez graduação comigo na FAAP.
Ela me recomendou o curso. [...] E a Ana me disse
com tanto encantamento. Da Christina Rizzi, porque
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elas trabalharam juntas construindo [projetos]
educativos, então elas haviam trabalhado na
exposição... No educativo da exposição Labirinto
da Moda94 e outras que não me ocorre agora...
Mas a Ana falou assim: “Faça o curso que você
vai gostar muito, Tina, vai ser essencial para a sua
formação”. (BLANCO, Entrevista, 14/01/2016).

Nas dificuldades, muitos jovens docentes encontram
forças nos colegas que, juntos, buscam oportunidades para
superação. A oportunidade, neste caso, o Curso de Especialização
indicado por uma amiga, foi a forma que Blanco e, certamente,
outros cursistas encontraram (incluindo eu mesmo) para
renovar suas afinidades com a área, e consolidar sua opção pela
educação. O espírito de confirmação pela docência ao longo da
vida, na qual o curso tem papel fundamental, é ratificado em
todas as narrativas captadas.
Além do destaque pela práxis docente, a constatação
sólida das dificuldades da carreira ao término da graduação e
a inserção completa na profissionalidade inerente ao professor,
existe um elemento comum que permanece no substrato dos
depoimentos: a aceitação ao convite de se tornar um educador
mais preparado para os obstáculos da profissão e para o
encontro de seu próprio caminho entre incontáveis trilhas
que se apresentam diante de nós. O convite se concretiza na
intersecção dos desejos pessoais com o contexto social que
nos envolve, impulsionando-nos não somente à docência, como
também ao chamado de interagir com outras vidas, cientes do
papel transformador do arte/educador, nossa “função maior
que a própria arte”. Reiterando o alerta de Ricoeur, esta análise
não pretende totalizar os sentidos a partir dos fragmentos
narrativos, mas destacar o desejo transformador em se tornar,
como educadores, também agentes de transformação. Nesses
estilhaços de vida representada vemos que Iavelberg aponta a
sugestão de seu professor na FAU a procurar uma escola que
precisava de alguém com vontade de dar aulas de arte para
crianças; ou Rizzi ao se envolver no grupo de um valoroso
evento mobilizador de arte/educadores na USP; ou Cruz ao
percorrer diferentes caminhos entre vários campos da arte, do
ensino e da compreensão humana, até chegar ao ensino de arte
para crianças; ou Blanco que se encantou com o encantamento
da amiga e decidiu voltar a estudar para superar suas próprias
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Exposição multicultural
desenvolvida pelo SESC São
Paulo entre 1996 e 1998, que
se tornou tema de estudos e
pesquisas sobre mediação
cultural e arte/educação em
espaços expositivos, como a
tese de doutorado de Christina
Rizzi, Olho Vivo - Arte-educação
na exposição Labirinto da Moda:
uma aventura infantil (2000).
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dificuldades; além da lembrança marcante de Duarte daquele dia,
naquela salinha cheia de gente onde se consolidou seus votos
de se tornar, de fato, arte/educadora. Na busca de novas trilhas
formativas, em diferentes graus, o Curso de Especialização
em Arte/Educação da ECA/USP foi a oportunidade que essas
educadoras encontraram para dar continuidade à busca por
seus sonhos e realizações.

5. 2 O curso da vida em curso
Já pudemos acessar no Capítulo 3 um olhar específico do
Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA a partir das
análises sobre os documentos burocráticos necessários para a
sustentação do projeto junto à universidade, tanto dos arquivos
da Comissão de Cultura e Extensão (CCEU/ECA), quanto dos do
Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Promoção da Arte na
Educação (NACE/NUPAE). Desta vez, o interesse recai, a partir
das narrativas das envolvidas, sobre a vida que se desenrolou
nos tempos e espaços do curso, em suas diferentes fases,
porque uma coisa é saber como um curso surgiu e funcionou
dentro da universidade, e outra coisa, é poder compartilhar, sob
a ótica dessas pessoas, suas vivências, suas descobertas, suas
angústias e suas aprendizagens construídas na coletividade de
um grupo interessado em desenvolver a arte/educação, e, sendo
orientadas por outras pessoas igualmente comprometidas. Na
minha narrativa inicial, expus meu visível incômodo de sentir-me
isolado e deslocado após a graduação; sentia falta de pertencer a
um grupo que tivesse interesse comum em vivenciar e refletir sobre
arte, seu ensino e sua aprendizagem. De alguma forma, encontrei o
eco dessa sensação nos diálogos com as entrevistadas.
A questão da vida em curso no curso, na verdade,
atravessa todo este capítulo. Inicialmente meu interesse sobre
seu funcionamento por meio das vivências seria uma maneira
de descobrir informações para suprir as lacunas documentais
sobre o desenvolvimento do curso, em especial sobre a terceira
fase, em que ele estava sob a responsabilidade do NACE/NUPAE.
Contudo, as narrativas sobre o dia a dia no curso superaram a
intenção inicial, apresentando novas reflexões sobre as vivências
nas disciplinas e na interação com diferentes pessoas durante
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o tempo que estiveram na especialização, o que possibilitou
um olhar renovado sobre este tópico, mesmo perpassando
aspectos de funcionamento inerentes ao curso. No Capítulo 3
apresentamos as diferentes estruturas curriculares do curso
de acordo com suas respectivas fases: uma inicial de 1984 a
1990, integrada à grade de disciplinas do PPGAV stricto sensu
(optativas), em que havia algumas disciplinas obrigatórias, com
destaque as de responsabilidade de Regina Machado, com
diferentes denominações; e outra estrutura, separada do stricto
sensu, que marca a segunda (1991-1997) e terceira fases (19982001). Nestas duas últimas fases agregam disciplinas de arte/
educação não formal, de epistemologia e educação em geral, de
criação artística, e de fundamentos de arte/educação, além de
disciplinas que trazem outros assuntos, como história da arte
ou cultura e a dança popular. A representação das disciplinas,
nos diferentes momentos do curso, teve um impacto sobre cada
cursista, em parte, pelos próprios interesses que afloravam à época
e que foram aprofundados ao longo de suas carreiras docentes.
Considerando a primeira fase (1984-1990), foram
organizadas disciplinas obrigatórias95, com diferentes
professores (por vezes, dois ou mais professores responsáveis),
e, dentre elas, as capitaneadas por Regina Machado, que
assumiam uma provável espinha dorsal do curso, ou seja,
diante de toda a estratégia de preparação ampliada de
futuros pesquisadores em arte/educação, elaborada por Ana
Mae Barbosa e Regina Machado, tornava-se necessário que
o leque de opções de cada aluno fosse orientado por um
objetivo central que conectasse não somente com as escolhas
individuais, como também congregasse a coletividade para
reflexões em comum. Conforme referenciado no Capítulo 3, a
disciplina ministrada por Regina Machado teve vários títulos
(“Fundamentos psicofilosóficos do ensino da arte – Artes
Plásticas e Teatro”, “Pesquisa metodológica e orientação de
monografia” e “Seminário de especialização” e “Seminário –
fundamentos e métodos do ensino da arte”), e vimos, também,
que um dos objetivos que Machado buscava fora o estreitamento
das experiências estéticas das pessoas em relação à arte
para a construção de suas próprias referências como arte/
educadores. Portanto, sua disciplina, com denominações como
“Fundamentos do ensino da arte”, “Seminário” ou “Pesquisa”,
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História da arte-educação
no Brasil (1984, 1986 e 1988),
Educação da linguagem
cinematográfica (1984 e 1986),
Fundamentos psicofilosóficos
do ensino da arte (1984 e 1986),
Leitura iconográfica da produção
da criança e do adolescente
(1987 e 1988), Pesquisa
metodológica e orientação de
monografia (1987), Seminário
de especialização (1988 e
1989), Pesquisa qualitativa em
arte-educação (1989), Arte na
educação escolar e na educação
do educador (1990), Seminário
- Fundamentos e métodos
de ensino de Arte (1990) e
A metodologia triangular na
formação do professor de arte
(1990). Nas entrevistas, Rizzi e
Duarte citam terem cursado uma
disciplina chamada “Cinema
e Educação” (provavelmente
referente à “Educação da
linguagem cinematográfica”
como nos documentos
arquivados), ministrada por Ana
Mae Barbosa e José Teixeira
Coelho Netto (RIZZI, Entrevista,
04/12/2015; DUARTE, Entrevista,
18/12/2015), enquanto Iavelberg
menciona uma disciplina
ministrada por Heloísa Ferraz,
a “Arte na educação escolar
e na educação do educador”
(IAVELBERG, Entrevista,
27/10/2015), destacando que
fora uma importante vivência
para seu futuro na área.
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era plenamente coerente com a proposta de reflexão individual
e coletiva a partir das experiências construídas nas disciplinas
optativas do curso. Duarte e Iavelberg confirmam esse processo
de construção individual e coletiva propiciada pelo curso nos
moldes da primeira fase:
Então, em princípio, a gente tinha esse contato
obrigatório, que eu acho que obrigatório era
realmente só com a Regina Machado e convidados.
Mas, o resto era realmente optativa. Optativa dentro
do grande leque da ECA. Então eu acho que a ECA
tem essa possibilidade. E isso já foi presente para a
gente, no lato sensu. E era bom, porque aí, quando
a gente se encontrava como turma, com Regina, a
gente podia também trocar essas experiências...
(DUARTE, Entrevista, 18/12/2015).
A [disciplina] da Regina, por exemplo, era comum,
agregava... Acho que tinha também dentro dessas
disciplinas em comum, eu lembro que tinha uma
liberdade de escolha dos temas que você queria
estudar. Então, eu lembro que em relação ao estudo
de desenho, por exemplo, uma aluna que nem era
brasileira, acho que era colombiana, ela estudou a
questão do “deterioro” [sic], lembro até hoje disso;
como o desenho, que você vai repetindo aquele
modelo, ele vai se deteriorando, ela trouxe esses
autores. Então isso era de um enriquecimento
muito grande, porque era uma coisa... Porque se
eu estava estudando a gênese do desenho, a outra
estava estudando como que o “projeto zero” pensa
a questão da construção da arte, e essa outra
estava estudando essa questão da estereotipia,
então você expandia muito seu universo de
conhecimento, em função das pessoas poderem ter
esse espaço de trazer também os seus interesses,
para serem aperfeiçoados, aprofundados no curso.
Eu acho que a disciplina da Regina, principalmente
fazia isso. (IAVELBERG, Entrevista, 27/10/2015).

Mais adiante teremos a oportunidade de aprofundar
alguns aspectos relevantes desenvolvidos nas disciplinas de
Regina Machado ao longo do curso. Por ora, sob o entendimento
da dinâmica curricular do curso, sabemos que a disciplina de
Regina Machado não apenas preparava o processo de pesquisa
e sistematização de ideias dos cursistas, como promovia o
encontro de diferentes saberes e experiências desenvolvidas
nas escolhas individuais, ampliando as possibilidades de
formação de cada um.
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Na etapa de análise documental, os registros arquivados
citam, na primeira fase do curso, uma preocupação de natureza
prática em que os alunos deveriam exercer a práxis docente
ao longo do cumprimento da carga horária do curso. Entre as
entrevistadas, Duarte é a única a mencionar que os alunos da
especialização assumiam algumas aulas na graduação, sob
orientação de Regina Machado (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015),
em 1984 e 1985, o que ratifica a integração da ação docente
experimental durante o andamento do curso.
Dentre as disciplinas optativas da primeira fase,
novamente as lembranças de Duarte são marcantes e registra
em sua narrativa o impacto dessas disciplinas junto com os
alunos do PPGAV stricto sensu, em 1984. Ela se inscreveu em
uma disciplina de poéticas em artes visuais desenvolvida por
Carlos Fajardo.
[...] eu tive chance de fazer disciplinas também
nas Artes... Carlos Fajardo foi outra pessoa,
surpreendentemente receptiva, e não fui só eu,
foram vários colegas do lato sensu. Que fomos
recebidos... Carlos Fajardo chegou ao ponto
de abrir uma segunda turma porque ele tinha
muita procura. Porque na época ele dava aula,
eu acho que era, sob a rubrica do Zanini, ele nem
era professor da ECA ainda... E ele nos recebeu,
nos fazendo entender que a postura dele é que...
Um primeiro professor que se sentia assim, na
obrigação da formação do professor. [...] era um
curso pra artista, dentro do stricto sensu, e ele não
fez questão, nos tratou com a maior igualdade na
época. E nós realmente fizemos um curso desse
tipo. (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015).

A construção do saber para a docência, para além dos
conteúdos intrínsecos à atividade, inclui a percepção das atitudes
que os mestres tomam diante de seu grupo. O tratamento dado
por Fajardo aos alunos do curso de especialização lato sensu,
na mesma medida e exigência que os de mestrado e doutorado,
foi importante para Duarte e seus colegas, que se sentiram
valorizados pelo professor.
[...] Ele não estava ali brincado com a gente, ou
fazendo de conta. Ele estava nos tratando, a
todos, como artistas. E o que ele cobrava, no
final de cada aula, era um produto artístico. E
aí, necessariamente criador. [...] claramente a
proposta de Fajardo, criar ou fazer arte é resolver
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um problema. Que eu acho fantástico. É isso!
A criatividade é resolver problema em qualquer
área. Nas artes, com os nossos materiais, com a
nossa linguagem e com a nossa possibilidade de
tangenciamento. E de construir uma fala que não
é uma fala do discurso usual, é da linguagem de
cada cultura. É uma linguagem universal e que se
constrói com imagens visuais. Então, isso estava
claro pra gente, ali. E cada um de nós cobrado até
o último sangue como artista, entendeu? [...] Eu
acho que tem áreas, tem cursos de graduação,
ainda que fazem isso. Tem gente que acha que
quem está fazendo licenciatura não precisa de
experimentar exatamente como artista. Eu tive a
sorte de que na minha graduação não tinha essa
diferença. Nós íamos para os ateliês de produção
em pé de igualdade, todo mundo, licenciados ou
bacharelados. E com o Fajardo foi a mesmíssima
coisa... (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015).
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Esta polêmica é pertinente
à reflexão histórica que se
pretende nesta pesquisa.
Segundo a narrativa de Ana
Mae Barbosa, apresentada
no Capítulo 3, um dos
motivos de separar o Curso
de Especialização em Arte/
Educação do PPGAV stricto
sensu foi o desentendimento
de alguns docentes de
poéticas visuais em relação às
inscrições de alunos do lato
sensu. Esses desentendimentos
foram se agravando a ponto de
obrigar a reformulação do curso
a partir de 1991.

A atitude de Fajardo vivenciada por Duarte deve ser
ressaltada, pois não há justificativa em diferenciar o tratamento
de orientação ao desenvolvimento poético e artístico entre o
bacharel e o licenciado em arte, como se a um fosse permitido
o aprofundamento pessoal e ao outro, limitado a aplicações
em aula. Um preconceito, infelizmente ainda generalizado no
senso comum, que precisa ser combatido e esclarecido, em
todas as áreas de conhecimento em que exista a dicotomia
entre cursos de bacharelado e de licenciatura96. Duarte reflete
sobre a oportuna indiferença entre alunos nas atividades de
ateliê durante sua graduação, que correspondia com a postura
de Fajardo, anos mais tarde, mas ciente de que essa situação
não era tão comum, infelizmente. Em relação aos aspectos do
processo criador de Duarte, reservamos um tópico específico
mais à frente, neste capítulo.
A estrutura curricular é radicalmente modificada
a partir de 1991, em que o curso se separa totalmente do
PPGAV stricto sensu da ECA/USP e se consolida o trabalho
colaborativo entre Regina Machado, Rosa Iavelberg e Christina
Rizzi, como um núcleo permanente de professores do curso.
Conforme levantamento documental do Capítulo 3, esse núcleo
ficou responsável por ministrar disciplinas que tratavam de
fundamentos da arte/educação contemporânea (Machado),
as teorias epistemológicas para a educação (Iavelberg) e da
arte na educação não formal (Rizzi), além de uma disciplina de
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criação artística que tiveram três professores diferentes nos
anos que se seguiram (Paulo Portella, em 1991 a 1992; Tarcísio
Sapienza, em 1993 e 1994; e Stela Barbieri, a partir de 199797).
Ocasionalmente, outras disciplinas (optativas ou sazonais)
também foram oferecidas, sendo que as dedicadas à História
da Arte e de Dança ganharam terreno e se integraram ao curso a
partir de 1998, com o estabelecimento da terceira e última fase,
com o curso finalmente integrado ao NACE/NUPAE da ECA/USP.
Acho que tinha uma amizade entre as três. A Chris
[Christina Rizzi], a Rosa [Iavelberg] e a Regina
[Machado].
[...] A Rosa com a Regina e a Chris, então tinha
uma afinidade, vamos dizer assim, delas entre
si. Mas os cursos, especificamente, eles eram
módulos separados. Eu acho que essa articulação
era muito mais interna, na prática de cada uma,
do que especificamente no curso como um todo.
O que dava liga era o ateliê, que aí você bebendo
um pouco, por exemplo, nas coisas que a Rosa
trazia, ou na coisa do museu, ou na experiência
com a Regina de uma coisa mais subjetiva, que a
Regina trazia pela histórias... [...] E eu acho que o
Paulo Portella que juntava um pouco o ateliê, que
de alguma forma integrava as três matérias nessa
possibilidade de internalizar esses conhecimentos
vividos, vamos dizer assim. Experimentar esse
conhecimento através do ateliê. Eu acho que...
na disciplina em si não sentia tão articulado. As
três, em si, tinham uma afinação, um propósito,
vamos dizer assim. Que era a compreensão da
arte educação, tal... E acho que era muito mais
uma afinação das três numa amizade que elas
tinham, assim, do que no próprio conteúdo. (CRUZ,
Entrevista, 13/01/2016).

Cruz expõe sua leitura sobre a estrutura do Curso de
Especialização de 1992, transparecendo a sintonia entre Regina
Machado, Rosa Iavelberg e Christina Rizzi, como algo que se
tornara “orgânico” no curso, ou seja, a consistência estava mais
visível entre as mentalidades das professoras em relação à arte/
educação do que propriamente nos conteúdos intrínsecos de
cada disciplina. Outra constatação relevante é o papel que Cruz
atribui à disciplina de criação artística (ateliê), como articuladora
do curso, e que trataremos mais especificamente adiante. A
narrativa de Blanco segue reflexão similar à de Cruz, sobre sua
memória do curso realizado em 2000, citando as disciplinas de
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Os dados de 1995 não
constam o nome do professor
responsável e o curso de 1996
não ocorreu, conforme analisado
no Capítulo 3.
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Rizzi sobre ensino da arte em museus; o processo criador em
ateliê com Barbieri; as poéticas das aulas de Regina Machado;
a dança popular com Tião Carvalho; a História da Arte com
Paulo Machado e a Pedagogia e os Parâmetros Curriculares
Nacionais com Iavelberg: “[...] todas as disciplinas foram muito
esclarecedoras. Então, eu acho que existia sim, uma integração
muito pensada nos bastidores, entre elas. Muito” (BLANCO,
Entrevista, 14/01/2016).
Esta sintonia entre os professores não era fruto apenas
dos repertórios individuais que sustentavam os perfis de cada
disciplina, mas resultado de uma articulação bem planejada
com reuniões somada a um desejo coletivo de proporcionar um
curso que fizesse diferença aos arte/educadores interessados.
Tinha épocas em que a gente fazia reunião quase
toda semana, época que fazia duas por semestre.
Variou de acordo com as próprias necessidades do
curso e as coisas eram discutidas, eram avaliadas,
eram construídas. Havia reuniões de caráter mais
burocrático, porque a burocracia da universidade
não é brinquedo. E havia reuniões mais teóricas,
muitas discussões, muitas.
[...] Vamos dizer assim, que tinha um núcleo
duro, entre aspas. Ana Mae, sempre participando
da forma dela, com uma distância, geradora e
consultora. Havia uma dinâmica bem próxima,
por afinidade mesmo, entre a Regina e a Rosa,
com conversas mais frequentes. [...] então, a
coordenação variou, mas o formato que ficou mais
tempo, se não me engano também, foi a Regina
coordenadora e eu vice. [...] E daí nós cuidávamos
mais de questões também operacionais, sabe,
cronograma, prazo, inscrição, sala, então tinham
essas reuniões. Depois tinham umas reuniões que
éramos a Regina, a Rosa e eu, de conceituação.
Reunião com decisões, assim, mais aprofundadas
e grandes discussões, eram a Regina, a Rosa, eu
e a Stela. [...] Era isso, nossa, a gente teve muitas
discussões e muito boas. As mais longas eram
na casa da Regina, nós nos reuníamos lá, naquela
mesa dela e ficávamos, horas. O núcleo era muito
bom. (RIZZI, Entrevista, 04/12/2015).

Stela Barbieri relata a importância, para ela, das diferenças
entre os perfis de cada uma das professoras, que se esforçavam
para tirar o melhor de si e dos alunos. A proposição coletiva
era desafiadora e recompensadora, ao mesmo tempo, pois
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desenvolviam os alunos e também a equipe docente, articulada
por uma cuidadosa mediação exercida por Regina Machado.
Olhando agora, eu acho muito saudável, nós
sermos tão diferentes. Acho que a Regina tinha lá
sua sabedoria de juntar pessoas que eram bem
diferentes. Porque eu acho que a gente trazia
contrapontos para os alunos. Nós, realmente somos
muito diferentes, no jeito de dar aula, até o jeito
de olhar pra arte, a gente olha de pontos de vista
diferentes. Porque a Chris, como museóloga, como...
Ela tem muito mais essa questão da museologia. A
Rosa, acho que tem uma questão da pedagogia. E
eu acho que eu tinha a questão da arte, e a Regina
também, da arte e da pedagogia. Mas a Regina, ela
tem uma peculiaridade que eu acho muito incrível,
que ela é uma pessoa que é capaz de, no fundo da
sensibilidade e no ápice da teoria, ela consegue
juntar essas coisas de um jeito muito interessante.
(BARBIERI, Entrevista, 23/11/2015).

Esse panorama das memórias narradas por ex-alunas
e ex-professoras representa uma partícula da dinâmica da vida
que se fazia presente no Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP, complementando as considerações que
os documentos arquivados revelam parcialmente. O acesso ao
caráter humano das relações torna-se imprescindível para se
compreender com mais profundidade um curso que se moldou
em um processo vivo de formação de professores, baseado
no entendimento maior do sujeito que age e sofre na interação
com o mundo, construindo seu repertório de vivências pelas
experiências consumadas, como visto nas pesquisas de Regina
Machado, John Dewey e Paul Ricoeur. Essa dimensão humanizada
e humanizadora, a meu ver, torna-se condição inexorável para o
exercício pleno da educação e, assim, é reconfortante constatá-la
em vários trechos nas narrativas recolhidas.
Contudo, as dificuldades que o curso enfrentou para
se manter em funcionamento também foram tão grandes
quanto a dimensão de seu propósito formador. Assim como
apresentado no Capítulo 3, o fato de o curso, em sua última fase,
ter se integrado ao rol de atividades do NACE/NUPAE, conferiulhe certa independência em relação à ECA, o que facilitou a
tramitação burocrática de seu funcionamento para a esfera
interna do Núcleo, que estaria diretamente vinculada à PróReitoria de Cultura e Extensão da USP, mas que, por outro lado,
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não avançou nas negociações de condições mais propícias
para o curso. Dessa forma, permaneceram as dificuldades de
recursos e de espaço, sendo este último, também referenciado
nas narrativas coletadas.
Tinha essa coisa... Onde que era a sala do curso,
que às vezes mudava, então tinha alguma coisa de
logística lá, para que o curso pudesse acontecer. E
isso eu sei meio de bastidores, era como se fosse
um curso meio rejeitado, assim. Não era um curso
muito aceito. Já tinha, acho, que uma questão,
que a Regina que bancava de ter esse curso de
especialização, lá na área de arte educação. Até
porque tinha esse questionamento na época,
porque era arte e educação? (CRUZ, Entrevista,
13/01/2016).

Cruz narra sua percepção sobre o problema de espaço
que o curso enfrentava em 1992. Depoimento semelhante é
registrado por Duarte em 1984/85 e por Blanco em 2000, ou
seja, era um problema recorrente sofrido pelo curso, o que
também reflete a desvalorização que se fazia sentir em relação
à área de arte/educação, luta que, como vimos nos capítulos
anteriores, deve ser encampada dentro e fora dos muros das
escolas e universidades, permanentemente. Outro ponto
levantado para o ocaso do curso foi o fato de que as professoras
também estavam se dedicando aos próprios projetos de
desenvolvimento profissional, abraçando novos desafios e
responsabilidades, o que afetava o tempo de dedicação para
o Curso de Especialização98. A memória do encerramento do
curso por Christina Rizzi e Stela Barbieri se alinha ao depoimento
narrado por Regina Machado, citado no capítulo anterior:
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Em 2001, Christina Rizzi
estava vinculada ao Museu
de Arqueologia e Etnologia da
USP como professora doutora;
Rosa Iavelberg se integra ao
corpo docente da Faculdade de
Educação da USP; e em 2002,
Stela Barbieri assume a diretoria
de ação educativa do Instituto
Tomie Ohtake.

Olha, pra mim foi muito sentido. Tanto o curso de
especialização quanto o encerramento do NACE,
porque foram dez anos de batalha.
[...] e não é fácil fechar, não é fácil. Foi um ciclo, as
coisas têm ciclos, mas, assim, é difícil não ter um
sentimento de perda, porque conquistar também
é muito difícil, sabe? A construção disso é a uma
construção que vai muito empenho, muitas horas,
muitas tentativas, negociações. Mas assim, hoje eu
tenho mais claro que é importante que as pessoas
comecem, existam e acabem. E, à medida que a
gente vai ficando mais velha, você vai somando
mais processos como esse, porque a única forma
de não viver isso é morrer mais cedo. Porque tudo
começa, desenvolve e acaba, não é?

206

5 NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS
[...] você ficar dando murro em ponta de faca,
décadas, a coisa não vai... O olhar institucional para
o curso não foi da mesma qualidade que a qualidade
interna do curso. (RIZZI, Entrevista, 04/12/2015).
Foi uma pena o curso ter acabado porque eu acho
que ele fazia um papel que depois não teve outro
que fizesse.
[...] É raro um curso que tenha essa profundidade.
E essa profundidade conceitual, experimental.
Então, eu acho que foi uma pena ter acabado nesse
sentido, mas acho que pra nós, foi o fechamento
de um ciclo, acho que era para acontecer mesmo.
(BARBIERI, Entrevista, 23/11/2015).

Com o fim do curso, apesar dos olhares compreensivos
sobre um ciclo que se encerra, as falas deixam emergir duas
questões instigantes para nossa reflexão em pesquisa: a
primeira se referencia pela dificuldade de criar e manter um
curso de especialização lato sensu com características tão
singulares, não somente para coordenadores, professores e
alunos, mas para a própria instituição universitária em que
está integrada, a ponto de envolver o stricto sensu em uma
estrutura em que o aluno tinha a possibilidade de construir
seu itinerário formativo, na primeira fase, e de se reconstruir
com disciplinas que tratavam das pesquisas mais marcantes
em seu contexto histórico (Abordagem Triangular para o
Ensino da Arte, arte/educação em espaços de educação não
formal, interdisciplinaridade e multiculturalidade, imaginação
criadora etc.), nas fases seguintes. A segunda afirmação indica
a percepção do vazio deixado por um curso de qualidade e
pertinência, mesmo em um contexto de ampliação de propostas
voltadas aos professores de arte a partir dos anos 2000. A
questão é mais especulativa do que constatável, porém, dada
a singularidade e a complexidade do cenário exposto até então,
é perfeitamente compreensível acreditar que não tenha existido
outro curso com características tão peculiares do que este
que se encerrou em 2001, o que é inspirador para que outros
cursos de especialização possam dialogar com esse modelo de
formação docente.
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5. 3 A descoberta de novos horizontes teóricos
Sabemos que a proposição geral do Curso de
Especialização em Arte/Educação da ECA/USP foi sendo
constantemente construída, avaliada e modificada a fim
de integrar as necessidades dos alunos, as pesquisas dos
professores e o sonho de proporcionar novas experiências e
reflexões que fossem, de fato, transformadoras – na primeira
instância, para o indivíduo e num panorama maior, para a própria
sociedade. O caminho trilhado foi o da práxis docente que põe em
diálogo o saber teórico de estudos sistematizados, o exercício
prático que confronte o que se sabe com o que não sabe e a
dinâmica do contexto em que estamos todos inseridos. O saber
teórico não isolado, mas fundido no processo de idas e vindas
pela experiência significativa, tem potencial de contribuir para
a transformação almejada. Voltamos à pergunta disparadora:
Seria a teoria o impulsionador da formação?
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Rhoda Kellog (1898-1987),
psicóloga norte-americana que
pesquisou o desenho infantil,
tendo colecionado mais de um
milhão de desenhos entre 1948 e
1966, e publicado sua obra mais
conhecida, The psychology of
children’s art, em 1967 (Rhoda
Kellogg Child Art Collection.
Disponível em: <http://www.earlypictures.ch/kellogg/archive/en/>.
Acesso em: 08 nov. 2016).
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Arno Stern (1924), educador
alemão e pesquisador da
expressividade infantil, tendo
publicado mais de 15 livros
desde 1956 (Arno Stern.
Disponível em: <http://www.
arnostern.com/en/index.html>.
Acesso em: 08 nov. 2016).

Vimos anteriormente que cada entrevistada indicou
uma motivação para a busca pelo aprimoramento em sua
formação como arte/educadora, o que, possivelmente, tenha
moldado as preferências pela inquietação de querer saber mais
sobre um assunto. Dessa forma, Iavelberg confirma que sua
vivência anterior ao Curso de Especialização como professora
da escola Criarte, e a posterior, na Escola da Vila e no curso
de Fanny Abramovich, foram importantes para a convergência
dos interesses de estudos futuros, tendo conhecido autores
como Rhoda Kellogg99 e Arno Stern100 (IAVELBERG, Entrevista,
27/10/2015) e que, mais tarde, foram trazidos à sua disciplina
no Curso de Especialização. Rizzi faz referência à sua época de
aluna do curso, em que teve contato com a pesquisa de Regina
Machado, John Dewey e outros autores.
[...] foi Fundamentos [disciplina de Regina Machado]
que fez a linha mestra. Trabalhamos com o Dewey...
Foi aí em 1984 que esse texto, 84/85... Havia a
pesquisa... O início das pesquisas com as histórias
de tradição oral, foi nesse momento que começa.
[...] Então, esse foi um momento, um celeiro de
possibilidades, de inaugurações de práticas e de
estudos, então eu sinto muito grande essa... E
outra influência teórica que eu me lembro bem é o
Arnheim, que foi uma coisa que me norteou. Mas a
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gente fez muita leitura e também muitas práticas.
Agora, as leituras que a gente fez no Fundamentos,
eram leituras que dialogavam com as práticas
propostas. Por exemplo, conto do Guimarães Rosa.
Então, não vou dizer que seja uma bibliografia
convencional, porque é uma outra natureza de
trabalho, a bibliografia tradicional ficou por conta
das disciplinas. Dos autores que eu conheci nessa
época, o que mais me marcou foi o Silvano Arieti, que
escreveu um livro chamado, em inglês, “Criatividade:
a síntese mágica”. Eu gostei demais, eu conheci
esse autor. (RIZZI, Entrevista, 04/12/2015).

A fala de Rizzi revela parte da singularidade que o
curso propunha em sua raiz, baseada na pesquisa de Regina
Machado, que realmente ampliava o leque de possibilidades
acadêmicas ao selecionar uma bibliografia que extravasasse os
próprios limites. Diante da minha própria narrativa contaminada
de Pirlimpsiquice, que toma uma parcela do capítulo anterior,
imagino as surpresas e os frutos encontrados pelos alunos
nas trilhas indicadas por Machado. Além de Dewey, são
mencionados Rudolph Arnheim101, cuja pesquisa sobre a teoria
da percepção da forma e do conteúdo, conhecida como Gestalt,
embasam os estudos de Machado, em especial os processos
de percepção e criação da arte, essenciais para a construção
subjetiva da experiência artística e estética, e Silvano Arieti102,
que analisa, pelo viés da psicanálise freudiana, os processos de
criação mental.
Anos mais tarde, Rizzi constrói sua carreira acadêmica
voltada para o interesse na educação em museus, que vai
impactar em sua disciplina no Curso de Especialização, quando
assumiu a docência a partir de 1991:
[...] Então, eu trazia muita experiência, sabe,
sobre essa questão do museu, da educação, da
preparação e uma formação também e serviço em
museologia, porque era um museu de arte [MAC],
um museu de ciências naturais [Instituto Butantan],
um museu de ciências humanas [MAE] e um
museu de design [Museu da Casa Brasileira], Então,
assim, a matriz da formação dessa disciplina foi
exatamente a confluências dessas experiências.
E, em 1988 [...] veio o Robert William Ott dar um
curso no MAC.[...] E era um curso teórico-prático e
marcou muita gente, muita gente, inclusive artistas,
curadores, sabe? [...] Falei pra você que eu vinha
das [Artes] Cênicas e não tinha afinidade com Artes
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Rudolph Arnheim (1904-2007),
psicólogo alemão, conhecido
pela contribuição nos estudos
da Gestalt, identificando o que
chamou de as categorias visuais
básicas às quais a percepção
elabora suas estruturas,
catalogando dez categorias
visuais distintas: equilíbrio, figura,
forma, desenvolvimento, espaço,
luz, cor, movimento, dinâmica e
expressão (SARDELICH, Maria
Emília. Leitura de imagens,
cultura visual e prática
educativa. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/cp/
v36n128/v36n128a09.pdf>.
Acesso em: 08 nov. 2016).
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Silvano Arieti (1914-1981),
psiquiatra e psicanalista ítaloamericano, especialista em
esquizofrenia e pesquisador
da mente criativa, tendo
desenvolvido uma teoria da
criatividade pelo imbricamento
entre duas instâncias, uma
mais intuitiva/primitiva e outra
mais consciente/racional, na
elaboração final de uma criação
inovadora (DUARTE, Maria
Lúcia Batezat. Arte, ensino e
procedimentos de criação.
Disponível em: <http://www.
utp.br/tuiuticienciaecultura/
ciclo_2/FCHLA/FCHLA%20
23/PDF/art %2002%20-%20
arte%20ensino%20e%20
procedimentos%20de%20
cria%C3%A7 %C3%A3o.pdf>.
Acesso em: 08 nov. 2016).
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Visuais. Foi exatamente fazendo o curso do Robert
Ott, vivenciando na prática o sistema dele, é que eu
percebi que eu via e entendia... Pra mim foi assim,
eu quase caí de costas. Sabe? E as coisas que eu
falava, como falo, eram muito bem aceitas. Mas
como isso? Daí eu quis estudar mais, entendeu?
Eu quis estudar mais. E foi o que eu consegui
depois, dois anos de exames, testes, fui estudar
com ele lá na [Universidade] Penn State. (RIZZI,
Entrevista, 04/12/2015).

Nesse belo trecho, Rizzi expõe sua experiência marcante
com Robert Ott103 no MAC/USP, que fez impulsionar uma
guinada em sua trajetória docente. A partir dessa vivência que
foi ampliada, multiplicada e refinada durante suas pesquisas, ela
organiza a disciplina voltada para a arte e educação em museus,
integrando também as contribuições para o desenvolvimento da
Abordagem Triangular, que estava sendo sistematizada nesse
período por Ana Mae Barbosa no MAC/USP. Essa disciplina
acaba por influenciar outra entrevistada, Maria Cristina Blanco:
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Robert William Ott (19341998), arte/educador norteamericano, pesquisou a leitura
de imagens em espaços
museológicos, desenvolvendo
um processo denominado Image
watching, em que o fruidor passa
por cinco etapas (“descrevendo”,
“analisando”, “interpretando”,
“fundamentando” e “revelando”)
para sua própria construção
crítica da obra de arte
(OTT, 2001, p. 130).

[...] quando eu falo em Christina Rizzi, foram os
autores que ela apresentou. Então, eu já conhecia
Imagem e Ensino da Arte, vários clássicos da Ana
Mae [Barbosa], livros que caem no concurso para
professor. Eu digo, até concurso pra educador de
museu, ela é referência.
[...] Mas ela apresentou outras leituras que eu não
conhecia. Por exemplo, Robert Ott, que tá no [...]
Leitura no Subsolo [livro organizado por Ana Mae
Barbosa]. Eu não conhecia aqueles autores todos...
Eisner, Lanier, Ott... então, foi muito importante.
Porque eram educadores de museus e arte/
educadores também. E isso é muito importante
quando você tá preocupado com ensino da...
porque eu sou uma pesquisadora de sala de
aula. Hoje eu sou pesquisadora. Mas eu sou de
sala de aula. Eu piso no chão com as crianças e
adolescentes. Eu sempre gostei dessa coisa de
levar os alunos ao museu. Mas quando eu fiz o
curso com a Christina Rizzi, dentro dessa disciplina
“Apreciação”, no Curso de Especialização, aí
mudou, foi um divisor de águas na verdade, o
curso pra mim... Porque, eu simplesmente levava
os alunos e tinha uma atividade que eu preparava
antes, ia antes ao museu e tal. Só que com os
procedimentos metodológicos ensinados por ela
e pelas leituras, tudo que levantou, a coisa ficou
muito significativa... E depois disso eu criei mais
esse hábito de levar as crianças e adolescentes ao
museu, que, 5ª a 8ª e o colegial também... Ensino
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Médio – que hoje é chamado – então, tomou
outro significado pra mim. Desde o procedimento
metodológico, enfim, e o próprio Robert Ott é um
cara que elaborou toda uma estrutura pra isso.
(BLANCO, Entrevista, 14/01/2016).

Blanco apresenta outros nomes à galeria de referências
que o Curso de Especialização introduziu aos alunos: Elliott
Eisner104 e Vicent Lanier105. Ambos autores, apesar de
referenciados no meio internacional, passaram a ser mais
conhecidos no Brasil a partir de eventos dirigidos por Ana Mae
Barbosa, como o que acontecera com Robert Ott no MAC/USP,
bem como a publicação do livro citado por Blanco. Na obra,
Lanier desenvolve uma dura reflexão sobre a arte/educação
contemporânea, em que predominava a atividade do fazer
artístico em detrimento dos aspectos críticos que também
deveriam ser implementados no processo educativo (LANIER,
2001, p. 43-55). Eisner, por sua vez, na mesma publicação
organizada por Barbosa, apresenta um artigo analisando e
ratificando a importância de uma estrutura educativa para a arte,
como foi o Disciplined Based Art Education (BDAE), ou “Arte/
educação como disciplina”, possibilitando que a arte exerça seu
papel “mágico” de ressignificar a vida humana (EISNER, 2001,
p. 79-94). Independentemente às críticas que o DBAE recebeu
no decorrer dos anos (excessivo controle dos processos,
disciplinarização e compartimentação dos conteúdos etc.),
seu artigo finaliza com o que há de mais importante: o encanto
inerente à transformação pela arte e aproximar-se do inenarrável
ou do milmaravilhoso como nos ensinou Guimarães Rosa.
Outro destaque à narrativa de Blanco é que, por meio
das aulas de Rizzi e do contato com os autores citados, ela
encontrou seu foco de estudo, a arte/educação em museus,
como professora e como pesquisadora acadêmica106. Faremos
nova referência a esta experiência de Blanco adiante, mas o
fragmento evidencia a importância do desenvolvimento da
reflexão do próprio universo de interesses do indivíduo a partir
da teoria, favorecida pela mediação coletiva em aula.
Cruz cita o contato com as teorias de Victor Lowenfeld107,

104

Elliot Eisner (1933-2014),
arte/educador norte-americano,
especialista em estudos sobre
currículo e ensino da arte, suas
pesquisas fundamentaram o
Disciplined Based Art Education
(BDAE) nos Estados Unidos.
Foi presidente do International
Society for Education Throught
Art (InSEA) e do John Dewey
Society (JDS) (International
Society for Education Throught
Art. Site da instituição. Disponível
em: <http://www.insea.org/insea/
history-insea>. Acesso em: 08
nov 2016).
105

Vincent Lanier (1920-1997),
arte/educador norte-americano,
pesquisou a história da arte/
educação, desenvolvendo
importantes contribuições para
a educação do desenho e suas
conexões com a industrialização
do século XIX nos Estados
Unidos (BOLIN, Paul. Community
arts and cultural context: the
legacy of June King McFee and
Vincent Lanier. Disponível em:
<http://pages.uoregon.edu/
culturwk/march05bolin.html>.
Acesso em: 8 nov. 2016).
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Maria Cristina Blanco
defendeu seu mestrado em
2011, no PPGAV da ECA/USP
e atualmente desenvolve sua
pesquisa de doutorado, ambos
tratando da arte/educação em
museus, sob a orientação da
Profa. Dra. Christina Rizzi.
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Victor Lowenfeld (1903-1960),
arte/educador austríaco, uma
das principais referências do
século XX, nos estudos do ensino
da arte e do desenvolvimento
da criatividade artística das
crianças. (BARBOSA, 2015,
p. 421-450).

de Georges-Henry Luquet108 e Rhoda Kellogg nas aulas de [nota 108 na página seguinte]
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Iavelberg, debatendo a importância do brincar, do jogo e do
desenho infantil no ensino da arte, interesse que já vinha sendo
desenvolvido quando iniciou o Curso de Especialização. Nem
sempre o contato com a teoria é prazerosa – por vezes, o embate
com ideias diferentes gera a inquietação e a desconfiança,
mesmo que ensejem preciosas reflexões que muito contribuem
para o espírito crítico do educador. Cruz conta como foi seu
contato com a Abordagem Triangular, em 1992, diante de sua
experiência, que se iniciava na mesma época, com ensino de
arte para crianças na Casa Redonda junto à educadora Maria
Amélia Pinho Pereira, conhecida como Peo109.

108

Georges-Henry Luquet
(1876-1965), filósofo francês,
pesquisou a epistemologia e o
desenvolvimento do desenho
infantil, sendo um dos pioneiros
desse campo, influenciando
outros pesquisadores, como
Jean Piaget (Arquivos GeorgesHenry Luquet. Disponível
em: < http://luquet-archives.
univ-paris1.fr/archive.
php?domaine=psychologie&lg=fr>.
Acesso em: 09 nov. 2016).
109

Maria Amélia Pinho Pereira, a
Peo, é formada em Cinesiologia,
ciência que estuda a biomecânica
e os movimentos do corpo,
atuando na educação desde a
década de 1960. Fundadora e
orientadora do Centro de Estudos
Casa Redonda (1981) e da OCA
Escola Cultural (1996), instituições
que se caracterizam pela
valorização da cultura da criança
(brincadeiras, jogos e sua própria
forma de descobrir o mundo) e da
cultura brasileira (mitos, lendas,
músicas, arte, dança etc.) (CRUZ,
2005, p. 22-27; e OCA Escola
Cultural. Disponível em: <https://
ocaescolacultural.org.br/>.
Acesso em: 09 nov. 2016).

[...] a maioria dos educadores não tinha um processo
criativo, talvez nesse sentido... Então achava que
aquilo era uma forminha de você olhar o quadro e
ter que fazer elementos que você pudesse fazer. E
aí, quanto mais cópia pudesse ser, melhor seria. Que
pra mim é quase igual desenho mimeografado.
[...] Essa metodologia triangular, que aquilo era
a moda, o the best na época. Que estava sendo
introduzindo isso aqui... [...] Foi em 1992. Então
isso foi uma coisa relativamente nova. Mas, que
pra mim aquilo não batia com o que eu via um
pouco na Casa Redonda com as crianças, de
quando você dava outras opções pra eles, a riqueza
que era, era muito maior do que aquilo, entendeu?
Então, acho que entra numa questão mais de
ensino fundamental, acho que é outra coisa, mas,
para educação infantil era uma questão mesmo.
Mas acho que tem uma coisa que é essa riqueza
mesmo, dessa liberdade, dessa espontaneidade,
dessa sensibilidade... Eu acho que isso, para mim
é uma questão muito forte ainda... Pergunto: por
que isso, até hoje, tem essa questão em termos do
uso de você falar em sensibilidade dentro de um
curso de arte/educação?
[...]
Então acho aí fica assim: agora é Escola da Ponte,
agora é Reggio Emilia, agora é metodologia
triangular. Acho que tem uma coisa que fica
nesses modismos, assim, e isso tudo pra mim
acaba reduzindo por não ter uma experiência
interna, pessoal, de você descobrir um caminho
também, é... Criador, seu próprio processo criador,
para que aquilo faça um sentido pra você, que é
diferente do outro. Então esse respeito, essa
escuta mais sensível, eu acho que falta muito a
ser desenvolvida. Essa sensibilidade é uma coisa
a ser construída mesmo, porque às vezes não tem
recurso, não faz parte da sua formação. Então,
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é aquilo que sabe, é aquilo que tem para poder
passar. Então acho que isso é um ponto que na
formação dos professores... Onde que está essa
chavinha que isso muda? Que não fica uma coisa
só pela reprodução em si, mas que aquilo entra num
processo de uma criação e uma reflexão... Acho
que às vezes falta muito uma reflexão em cima
do trabalho, da prática, para que aquilo... Eu acho
que isso é o papel mais importante, que seria da
escola, e ele acaba sendo muito de reprodução do
que de reflexão... (CRUZ, Entrevista, 13/01/2016).

A visão crítica de Cruz é baseada em suas próprias
experiências como psicóloga e educadora voltada para a
educação infantil no início dos anos de 1990. Sua aproximação
às iniciativas da Casa Redonda ocorre por intermédio do
Curso de Especialização110, ou seja, ao mesmo tempo em
que estava conhecendo um projeto de educação integral da
criança, envolvendo tanto fatores internos (o desenvolvimento
psicológico, cognitivo e emocional) quanto externos (interação
coletiva com o mundo e suas culturas) por meio da arte e do
corpo, ela também estava entrando em contato com uma
proposta de ensino que foca o desenvolvimento de um olhar
crítico para a realidade, tendo a experiência com a arte como
meio (pela leitura, pela produção e pela contextualização).
Uma coisa não inviabiliza a outra – apesar de serem propostas
epistemológicas com diferentes fundamentos, o diálogo é
pertinente, possível e desejável. Contudo, como vimos no
Capítulo 2, muitas incertezas sobrevieram com a divulgação da
Abordagem Triangular nos anos de 1990, tanto pelas práticas
exclusivamente expressionistas ou dependentes de modelos
estruturados (desenho pedagógico, desenho reproduzido, grade
estenográfica etc.) que estavam incrustadas no modus operandi
de gerações de professores de arte, quanto à interpretação
redutora que surgiu da própria abordagem, diminuindo o
potencial crítico com a atividade de releituras-cópias, como
fez referência a narrativa de Cruz. Vimos, também, que
inúmeras avaliações e revisões críticas foram implementadas
desde então, levando ao refinamento e aprofundamento dos
princípios que norteiam a Abordagem Triangular, como a
própria mudança de denominação por sua criadora, Ana Mae
Barbosa, que atualiza o termo “metodologia” para “proposta” ou

110

Cristina Cruz relata que seu
encontro com a Peo ocorreu no
Curso de Especialização, em uma
palestra em que Regina Machado
havia convidado a equipe da
Casa Redonda para falar com
os alunos. Nessa palestra, Cruz
reavalia seus questionamentos
como professora da Escola
Vera Cruz, em que julgava que
havia pouca liberdade para as
crianças. Após a palestra, Cruz
evita ir ao encontro de Peo, pois
uma multidão de alunos a cerca
para conversar. “[...] a Peo fez
uma palestra dentro do curso
da Regina. [...] e aí, sabe aquela
coisa, depois da palestra, todo
mundo fica em cima da pessoa,
querendo conversar? Eu fiquei
com aquela imagem, assim, não
queria nem conversar muito com
ela e fiquei sentada lá vendo a
roda de capoeira, lá fora. Aí ela
sentou do meu lado – Puxa,
aí foi assim, o meu presente.
Essa sincronicidade, o universo
conspira a favor, coisa da divina
providência, o que for! Aí a gente
começou a conversar, bum! Deu
uma liga que... Até hoje. A gente
ficou vinte anos trabalhando
juntas. O universo às vezes dá
uns presentes para a gente... Ou
você aproveita esse encontro
e mergulha nele, ou você fala:
“Não, não quero...”. Você faz
também as suas escolhas. A
minha escolha foi ir atrás desse
sonho.” (CRUZ, Entrevista,
13/01/2016).
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“abordagem”111, em fins da década de 1990. Portanto, a crítica
de Cruz sobre a concepção epitelial da Abordagem Triangular
realmente foi determinante para que muitas pesquisas fossem
mobilizadas em torno do problema da releitura-cópia. Apesar
dessa questão estar relativamente datada, procede o olhar
reflexivo sobre a prudência em relação a novidades que surgem
a todo o instante diante de nós, educadores. Talvez, mais que
prudência, possamos retomar uma das questões iniciais do
Capítulo 2, sobre a importância dos estudos históricos: Barbosa
nos alerta sobre a necessidade de conhecermos nossa própria
história como forma de combatermos a “amnésia crítica” que
o comodismo, a apatia ou o condicionamento de ideias nos
perpetram o tempo todo. Assim, caso modelos ou metodologias
nos cheguem com seus prospectos de cases de sucesso (tão
comum nas alas de coleções de livros didáticos em feiras
literárias), teremos melhores condições de discernimento sobre
o que realmente são e a serviço de quem tais materiais existem.
Mais uma questão levantada por Cruz em sua fala: a
“sensibilidade” no ensino da arte na contemporaneidade. Em
meio ao contexto exposto de desenvolvimento, divulgação,
crítica e reavaliação da Abordagem Triangular e, de maneira
similar, de outros tópicos pós-modernos de ensino da arte
(interdisciplinaridade, multiculturalismo, Cultura Visual etc.),
111

No Capítulo 2 está exposta
esta questão: não é apenas
um jogo de significados em
palavras, mas a mudança de
compreensão do papel do
educador nesse processo de
desenvolvimento do indivíduo
pela sua experiência com a arte
e com a cultura humana. Deixa
de lado a ideia de “metodologia”
que induzia a uma ideia de
etapas sucessivas entre leitura,
contextualização e produção
da arte, para um olhar crítico
e expandido da pertinência da
integração insubordinada dessas
três instâncias da experiência
com a arte e da cultura, na ação
mediada pelo professor ou pelo
grupo que faz parte (BARBOSA,
1998, 1999 e BARBOSA e
CUNHA, 2010).

generalizou-se também a associação das práticas da livreexpressão com a ideia de sensibilidade – como se a desejada
consciência crítica ficasse de um lado e a expressão sensível,
do outro. Da mesma forma que o desentendimento dos
movimentos (ou vértices) da Abordagem Triangular levou
alguns educadores a simplificá-la como processo de leitura/
discrição de uma imagem, seguida de estudos sobre as
informações enciclopédicas da obra e do autor e, finalmente,
chegar ao fazer artístico por meio de uma cópia da obra lida,
ao ignorar a sensibilidade e a criatividade, nesse processo,
afastamo-nos não somente da criticidade pretendida, como
da própria experiência em si, com a arte. Tais reflexões sobre
a importância da sensibilidade, da criatividade e da imaginação
estão presentes na dissertação de mestrado de Cruz (2005)
e também nas pesquisas de Regina Machado (1989 e 2004),
referenciadas no capítulo anterior.
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5. 4 O despertar para a pesquisa

Entramos em um assunto que, de certa forma, está
atrelado ao anterior: se é possível que a descoberta de novos
horizontes teóricos, em um processo de desenvolvimento da
práxis docente, tenha influenciado a transformação almejada
nos arte/educadores que fizeram o Curso de Especialização
da ECA/USP, é provável que o caminho da pesquisa, aos
moldes acadêmicos do stricto sensu, também tenha sido
explorado por seus participantes. Assim como minha vivência
aprofundada no curso, em 2001, contribuiu muito para fazer
brotar o desejo de tornar-me também um pesquisador para a
área de arte/educação, durante o diálogo com as entrevistadas,
ficou nítido que as experiências vivenciadas no curso ajudaram
a consolidar suas intenções de prosseguir em outros níveis da
pesquisa acadêmica.
Mencionamos anteriormente a referência que Maria
Cristina Blanco fez às aulas de Rizzi e ao contato com autores
que tratavam, dentre outros assuntos, da arte/educação em
museus, foco que passou a se dedicar também como professora
da rede estadual de ensino. Contudo, às vezes a vontade deve ser
negociada com as possibilidades reais de assumir o compromisso
da pesquisa acadêmica, que tanto exige de seus alunos.
[...] pra mim, na verdade, todas [as disciplinas] foram
especiais. Mas a que realmente eu me identifiquei,
que me fez pesquisar, foi a da “Apreciação”, da
Christina Rizzi. E não é só isso: a relação com a
professora, procurá-la depois de anos.
[...] daquela época pra cá, inclusive naquela ocasião,
eu fiquei com vontade de engatar com o mestrado,
porque mesmo que tinham poucas vagas na época,
existia uma possibilidade. [...] Mas eu deixei esfriar,
porque na ocasião eu tinha problemas financeiros,
casei, comprei apartamento... Não dá pra fazer tudo
junto... E, por isso que eu só voltei mesmo quando
a situação financeira minha assentou, que foi em
2008, voltei como aluna especial etc. Em 2009
ingressei no mestrado. Mas, foi até interessante
porque eu tive oito anos pra amadurecer.
[...] Então, assim, foi muito importante sim, porque
eu cresci muito nessa época, principalmente nessa
atividade de... essa classe com os alunos. Isso
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foi muito importante. E foi quando eu fiquei com
vontade de pesquisar educação em museus, que
eu transcendi as coisas, [...] de ser a professora de
ensino básico e querer o desejo da pesquisa, de
estudar e compreender mais educação em museus.
(BLANCO, Entrevista, 14/01/2016).

A semente plantada em 2000 ficou sendo
cuidadosamente gestada ao longo dos oito anos seguintes,
sendo talhada nas aulas em que ela se empenhava para levar
seus alunos em visitas a exposições, preparando-os e elaborando
estratégias de mediação e de avaliação da aprendizagem em
todo o processo. É isso que reverbera na citação do tópico
anterior, da imagem que faz de si: “eu sou uma pesquisadora
da sala de aula”. Não somente da academia, mas pesquisadora
da sala de aula – a dimensão da pesquisa que demanda
atenção, curiosidade, inquietação, criticidade, raciocínio e
imaginação. Atualmente está desenvolvendo sua pesquisa de
doutorado tendo como objeto de estudo a Casa da Xilogravura,
em Campos do Jordão.
Finalizamos o tópico anterior analisando a reflexão
crítica que Cristina Cruz reservou para o contexto de formação
no curso em relação à questão da sensibilidade para a arte/
educação pós-moderna. Nesta síntese do heterogêneo,
retomamos a análise para investigar também a volição pela
pesquisa acadêmica como desdobramento iniciado no Curso
de Especialização.
[...] mas nesse meu caminho, uma das questões,
eu queria aprofundar essa experiência [...] do
trabalho da Casa Redonda, que eu voltei pra ECA
pra fazer [...] o mestrado na verdade, na área de
arte/educação.
[...] E acho que a Regina foi uma mestra pra mim
nesse sentido, de me apontar um pouco esses
caminhos, então foi com ela que me abriu essa
comporta. E aí, as pessoas foram abrindo. Então
é isso. São pessoas que você vai encontrando no
caminho que são mestres pra gente.
[...] E até quando foi a questão do mestrado,
que eu coloquei o nome “Para uma educação
da sensibilidade”, dentro da própria área de
arte educação, era um termo questionado [...].
Imagine? Essa questão como se a sensibilidade
fosse uma coisa muito abstrata, e não sei o quê...
Eu quis manter, porque esse era o nome que a
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gente chamava, de “Educação da sensibilidade”.
Talvez hoje já tenha mudado, mas naquele
momento era aquilo, então eu quis manter esse
nome. Mas dentro da própria área de educação
a questão da sensibilidade é à flor da pele... [...]
Eu achava que precisava de uma coisa mais,
dessa expressão mais genuína, dessa primeira
infância, dessa descoberta, dos contatos com os
materiais, do contato com a terra, do contato com
argila, com barro, com uma massinha de farinha,
de diferentes texturas e sensibilidades... Com
cheiros, com frutas, e desenhar com cores das
frutas, do que uma coisa já... Que você trouxesse
um artista, já fizesse uma coisa dessa leitura. Isso
como uma questão para ensino fundamental, eu
acho que tudo bem, pode ser um caminho. Mas
eu achava que isso restringia [...] dessa primeira
descoberta, dessa experiência de juntar ciência
com arte, de você descobrir que tem um negócio
que transforma, e óleo com água. Eu acho que a
experiência para mim era muito mais rica, nessa
descoberta, do que uma coisa já pronta... (CRUZ,
Entrevista, 13/01/2016).

A motivação de Cruz corresponde à reflexão analisada
anteriormente, sobre a diferença de paradigmas que se põe
em debate, numa construção que se pretende dialogal. O
posicionamento de desconfiança à sensibilidade, aparentemente,
se arrefeceu nos últimos anos, mas não significa que a livreexpressão acrítica tenha voltado às práticas dos professores.
Nem mesmo o meio-termo responde adequadamente a questão
(EISNER, 2001, p. 84), o que se faz necessário é a organização
de um processo de aprendizagem para o exercício e reflexão
a partir da experiência, nesse caso, com a arte. Cruz pondera
sobre o alcance da crítica que tece: “Isso como questão
para ensino fundamental, eu acho que tudo bem, pode ser
um caminho”, ou seja, existem contextos em que o educador
deve refletir para que lado vai pender o fiel da balança. Regina
Machado não utiliza diretamente esse termo, sensibilidade,
mas, sua pesquisa indica, ao que parece, uma correspondência
muito sintonizada com o que chama de “recursos internos”. Em
seu livro, Acordais: fundamentos teórico-poéticos da arte de
contar histórias (2004), Machado define os recursos internos
como a disposição para a observação (de tudo que nos cerca);
para a “percepção da expressão das coisas”, com a imaginação
ativa; para a “curiosidade, senso de humor, capacidade de
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brincar, de correr o risco, de perguntar, de ter flexibilidade de
ver as coisas de diferentes pontos de vista”; e para o “contato
com imagens internas significativas, o poder do silêncio e do
mistério” (MACHADO, 2004, p. 72). Dessa forma, poética e
enigmática, Machado nos incita a pôr nossos olhos para dentro
de nós mesmos e, finalmente nos encontrarmos. Ou: “Trata-se
de permitir um espaço para o exercício de recursos internos –
perceptivos e intuitivos – para a aprendizagem, em uma ação
de visitar como num passeio à paisana, sua própria paisagem
interna.” (MACHADO, 2002, p. 178). Os recursos internos não são
sensibilidade, mas dependem dela para serem catalisadores da
ação, nesse caso, docente. Para as crianças às quais Cruz se
refere, a sensibilidade está a serviço de ver e sentir o mundo de
um jeito curioso e estimulante: é o disparador da imaginação
e da brincadeira.
Em sua origem, o Curso de Especialização tinha como
um dos objetivos, preparar o cursista para o prosseguimento
da pesquisa no stricto sensu, especialmente por integrar em
sua estrutura a possibilidade dos participantes escolherem
disciplinas do leque de ofertas do PPGAV da ECA. Assim, o
curso criava condições para que os cursistas ampliassem
suas chances de concretizar este sonho: entrariam em contato
com o ambiente e a vida acadêmica da ECA; compartilhariam
das vivências que cada colega estava desenvolvendo nas
diferentes disciplinas escolhidas; estabeleceriam relações com
professores de outras áreas de conhecimento que poderiam
dialogar com a arte/educação; e tinham tempo e orientação
ao longo do curso para refinar possíveis focos de pesquisa
convergindo com as possibilidades da estrutura acadêmica da
ECA. Esses fatores não somente foram importantes para o futuro
dos cursistas, como contribuíram, numa esfera maior, para a
consolidação da própria área de arte/educação como área de
pesquisa destacada, a partir da década de 1980, conforme o
planejamento estratégico de seu desenvolvimento explicitado
no capítulo anterior.
Além dos fatores observados, a oportunidade de cursar
as disciplinas do stricto sensu favorecia os alunos, caso
entrassem no mestrado ou doutorado, a cumprir suas cargas de
estudo. Rosa Iavelberg menciona, por exemplo, que os créditos
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cumpridos no lato sensu, pelas disciplinas optativas, foram
validados no stricto sensu (IAVELBERG, Entrevista, 27/10/2015).
Ela fez o Curso de Especialização em 1986 (módulo I) e em
1990 (módulo II) e entrou neste último ano no mestrado, sob a
orientação da Profa. Dra. Maria Helena Pires Martins. Christina
Rizzi, por sua vez, reflete sobre sua inexperiência no mestrado, cujo
contexto de curso no stricto sensu era diferente da objetividade e
valoração da titulação, como se observa nos dias atuais:
[...] E realmente, todas as...– de que eu me lembre
hoje, trinta anos depois – todas as disciplinas
foram de grande valia. Todas. Eu escolhi disciplinas
do stricto sensu e foi muito bom, foi muito bom.
Isso me impulsionou a entrar no mestrado na
sequência.
[...] [Sobre a influência do Curso de Especialização
na decisão pelo mestrado] teve, direta. Direta, porque
me senti motivada. Embora - eu vou ser bem sincera
- eu não fazia ideia direito o que era, entendeu? Hoje
os alunos já sabem o que é uma carreira acadêmica,
começam uma iniciação cientifica, têm essa ideia.
Os professores mais titulados eram os que tinham
mestrado, não tinham nem doutorado, entende?
Quando alguém tinha mestrado você falava: “Nossa,
Fulano tem mestrado”. Era uma raridade, porque os
professores foram admitidos pelo conhecimento
que eles tinham, não tinham carreira acadêmica.
Muitos não tinham nem graduação, eram atores [...]
com conhecimento do métier, não é? [...] Então
é engraçado pensar com os conhecimentos e
as exigências que a gente tem hoje, como era
naquela época. Não tinha... Foi assim. (RIZZI,
Entrevista, 04/12/2015).

É interessante o contexto de transformação que é
sentido pela própria área de arte/educação, senão da área de
arte como um todo. Considerando que o Programa de PósGraduação em Artes da ECA foi inaugurado em 1974 (PRADO,
2009), conforme tratado no capítulo anterior, é compreensível
que na década de 1980 seja relativamente rara a titulação
de mestre e, ainda mais a de doutor. Conforme a reflexão de
Rizzi, havia professores que entravam na universidade pelo
notório saber, ou seja, pela experiência burilada na carreira em
arte, a competência para se tornar professor era a avaliação
dos seus colegas, assemelhando-se à metáfora do mestreaprendiz-narrador que Walter Benjamin faz alusão no Capítulo
4. Com o desenvolvimento da área de arte e de arte/educação
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e a multiplicação de programas de pós-graduação no país, essa
situação se modifica radicalmente – o que era exceção torna-se
regra e a titulação passa a conferir chancela da capacidade do
professor ingressar na universidade como docente e é cada vez
mais raro encontrar quem não a possui no ambiente acadêmico.
Não entrarei no mérito da discussão sobre as consequências
dessa determinação acadêmica, e sim, expor uma constatação
da reflexão que Rizzi faz das próprias memórias, como uma
mudança significativa, que pode ser atribuída a uma valorização
e da ampliação de ofertas de cursos de mestrado e doutorado
para arte/educação (felizmente).
Maria Lúcia Batezat Duarte tem uma história
particularmente bela com o Curso de Especialização – a
sedução de uma fala de Barbosa na salinha lotada de colegas
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi entendida
pela jovem licencianda como um provocante convite: “eu
tinha uma função maior que a própria arte”. Um convite a ser
alguém preparado, uma educadora, para assim, cumprir sua
função maior. Ao vir para São Paulo, logo decidiu que, além de
trabalhar como professora de arte, iria continuar os estudos, e a
oportunidade veio no fim de 1983, com a divulgação de um novo
Curso de Especialização em Arte/Educação promovido pela ECA.
Nos dois anos seguintes, dedicou-se tanto à carreira docente
quanto ao curso que na época tinha dois módulos anuais112,
conhecendo novas pessoas e docentes de outras áreas da ECA.
Então, as oportunidades foram sendo descobertas:

112

Conforme analisado no
Capítulo 3, entre 1984 e 1989,
o Curso de Especialização em
Arte/Educação da ECA/USP era
composto por um módulo no
ano par e outro, mais avançado,
no ano ímpar. De acordo com
os documentos arquivados na
CCEU/ECA, o segundo módulo
tinha a intenção de tratar de
formação de educadores, ou
seja, os conteúdos desenvolvidos
propunham a ampliação do
quadro de futuros professores de
licenciatura ou afins.

[...] A gente fazendo o lato [sensu] e podendo
frequentar o stricto [sensu]... E aí, o meu grande
encontro foi com Ciro Marcondes, no Jornalismo
e Editoração, na Comunicação Social. Estudando
Ideologia. Então, de repente, aquela coisa –
digamos assim – mais política de Ana Mae
[Barbosa]. É como se tivesse fechado o ciclo.
[...] eu acho que foi o lato sensu levou naturalmente a
isso. É como fosse, assim, picada pela “mosquinha
do desejo de conhecer”. Eu acho que eu já tinha
isso. Eu digo para os meus alunos, ainda hoje:
“Eu não nasci pra ensinar, eu nasci pra aprender”.
Quer dizer, o próprio ato de ensinar, pra mim é
um aprendizado. É isso que me alimenta. Então,
é o estar em situação de aprendizado o tempo
inteiro. Então, quando eu busquei o lato sensu,
que era a possibilidade, aí, dentro da minha área
específica. De alguma forma eu já tinha essa ideia

220

5 NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS
da continuidade, na minha mente. Mas, claro que
o fato de a gente poder fazer disciplinas no stricto
sensu abriu um leque de possibilidades muito
maior. Por exemplo, na época que nós fazíamos
o lato sensu, Ana Mae tinha se enchido de [...]
orientandos para o stricto. Então, não era nem uma
possibilidade a gente pensar em dar continuidade
dentro da área de arte/educação, que Ana Mae era
a única orientadora possível, com ela.
[...] Ela tinha ainda orientandos por 4 ou 5 anos. E eu
acabei ficando realmente fascinada pelos estudos
ligados à imagem, dentro da questão ideológica
que, na época, o Ciro Marcondes abordava, e acabei
tendo, a grande sorte de conseguir ser orientanda
dele. Talvez eu tenha sido até uma das primeiras
pessoas dentro daquele lato sensu inicial que
conseguiu dar continuidade no mestrado. Porque
algumas pessoas ficaram realmente esperando
as vagas junto à Ana Mae. E eu acabei dando
continuidade, meio que fazendo um desvio, mas
que na verdade não foi um desvio, porque o que
eu estudei no mestrado com o Ciro foi o clichê, e
essa questão do clichê, do estereótipo continuou
comigo o resto da vida. Então, aquilo que com
ele eu estudei dentro da imagem e da ficção, eu
continuei estudando no desenho infantil depois,
com Helô [Heloísa] Ferraz, no doutorado e para o
resto da vida... Até hoje o meu tema é o esquema,
é o estereótipo, é o clichê mental. Então, foi porta
aberta, com certeza. Foi porta aberta.
[...] eu não acho que o Curso de Especialização
tenha me preparado, ou me feito, ou tenha me
trabalhado com foco no professor universitário,
por exemplo. Não acho isso. Eu acho que o ser
professor universitário – não acho tanto, eu tenho
certeza pra mim – foi, assim, resultado de um...
O que o curso de especialização me deu, nesse
sentido, foi a certeza do prazer de estudar. E aí,
assim, eu fui pra universidade com uma busca
de tempo para estudar. Não foi assim, por achar
que dar aula na universidade, trabalhar com adulto
era melhor que trabalhar com criança... Não. Pelo
contrário, nesse meu percurso como professora
universitária, sempre que eu pude, eu trouxe a
criança para o jogo, entendeu? Porque essa coisa
do trabalho com a infância, com o pré-adolescente,
pra mim, é o the best, entendeu? É onde eu gosto,
é onde eu me sinto plenamente à vontade. Talvez
o jogo aí tenha sido essa coisa da verdade e da
busca de si, que eu acho que a criança é, continua
sendo, essa primeira etapa do ser humano e a mais
verdadeira. (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015).
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Esse trecho narrativo está repleto de reflexões e
ressignificações dos eventos do passado, transpondo para o
presente o valor das experiências vivenciadas e que valem a
pena compartilhar com outras pessoas. Podemos destacar,
imediatamente, não somente a oportunidade surgida, mas o
esforço de Duarte para que se concretizasse em ações. Durante
seu depoimento, em outro trecho, ela conta sobre os percalços
após ser admitida na turma de Ciro Marcondes e a dificuldade
em seguir o professor e os demais colegas nas discussões.
Generosamente, Marcondes lhe recomenda uma bibliografia
inicial para começar a entrar nos eixos com a turma. Duarte
devora os livros para a aula da semana seguinte e, dessa forma,
progressivamente vai conseguindo participar e aprofundar os
interesses nas aulas. Seus esforços não passam despercebidos
– tempos depois era a mais nova orientanda de Marcondes.
Outra questão relevante é o papel que Duarte atribui
ao Curso de Especialização: a ideia de se formar o professor
universitário, apesar de constar nos documentos, não era
tratado de forma assertiva, segundo ela. A marca que ficou, para
ela, foi a do prazer em aprender, em estudar. Na verdade, essa
marca deveria ser constante em qualquer curso ou projeto de
formação de pessoas: porque se as experiências vivenciadas
são genuínas, verdadeiras, significativas e transvividas, elas
nos fazem mudar e não somos mais o que éramos antes, como
nos ensinou Dewey e Guimarães Rosa. Assim, formar pessoas é
transformá-las. O depoimento de Duarte segue em coro com as
demais entrevistadas, em todas é narrada a vontade de conhecer
mais que, se não nasceu no curso, foi por ele amplificada.
Pela pertinência que trato a ressignificação do desvio
nesta pesquisa, ressalto, ainda, a metáfora que Duarte usa para
pensar seu percurso ao ousar entrar no campo da Semiótica
e do Clichê, estudando no mestrado sob a orientação de Ciro
Marcondes: o desvio como desobediência consciente a alguma
imposição externa, a não conformidade à situação estabelecida,
a luta para conseguir concretizar sonhos e o desejo de superar
a contingência de um determinismo conformador. Um desviotransformação que se tornou a oportunidade de trilhar por
caminhos que não estavam disponíveis e que somente se
abriram pela disposição e obstinação em querer ser uma
educadora mais sintonizada com seu contexto.
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5. 5 O processo criador na formação docente
Durante as conversas realizadas com as entrevistadas
na ocasião da captação de suas narrativas, inquiria-me
silenciosamente, se minha experiência com o processo
criador nas aulas de Stela Barbieri, que tomara tanto valor para
mim, poderia também ter tido alguma relevância similar nas
vivências dessas pessoas, mesmo que os contextos tenham
sido diferentes ao longo das distintas fases pelas quais o curso
passou. No meu caso, aquela narrativa-caminhada no jardim
dos caminhos que se bifurcam, não parou naquelas trilhas – os
sentidos que eu construíra continuam à minha volta, iguais, mas
também diferentes: ainda me intrigo com o azedo que acho na
minha língua ou me emociono com um ínfimo detalhe que não
é despercebido na vida veloz do dia a dia. Será que o processo
criador contagiante e questionador desenvolvido no Curso de
Especialização também se fez presente nas entrevistadas?
Será que foi transformador? Faz-se necessário, novamente,
mergulhar no sonho dos outros.
Na primeira fase do curso, entre as disciplinas optativas
oferecidas semestralmente pelo PPGAV da ECA, havia sempre
a possibilidade de se inscrever em alguma que desenvolvesse o
potencial criador. Ao mesmo tempo, das disciplinas obrigatórias
do lato sensu, a ministrada por Regina Machado era notoriamente
marcada pela práxis da criação pessoal, a imaginação criadora
posta em prática e em reflexão para o exercício da subjetividade
formativa do arte/educador-aluno. Rizzi faz referência à sua
área de origem, as Artes Cênicas, como um estímulo, pois a
maioria dos colegas do curso eram das Artes Visuais: “[...] eu
me sentia uma estrangeira, era muito engraçado. A maioria
era das Artes Visuais, então eu trazia as colaborações da área
de Cênicas.” (RIZZI, Entrevista, 04/12/2015). É interessante
percebermos uma transformação em processo: já vimos que
Rizzi fora influenciada por Robert Ott, em 1988, anos depois
de ter cursado a especialização e antes de ter se tornado
professora do mesmo curso, na segunda fase, em que ela
supera a dicotomia de ser formada em Artes Cênicas em meio
à maioria das Artes Visuais. Mais uma barreira transposta e um
oceano atravessado: não é a polêmica “polivalência” inventada
nos documentos, mas um olhar mais profundo sobre a potência

5 NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS

5 NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS

223

da Arte na vida do ser humano, que não distingue fronteiras,
nem se contenta com suas próprias definições.
Iavelberg apresenta seu contexto anterior ao curso, em
que já carregava vivências em processos de criação artística,
pelo fato de sua graduação em Arquitetura na FAU/USP e
de ter feito vários cursos, como a do centro de Abramovich,
além das próprias experimentações na Criarte (IAVELBERG,
Entrevista, 27/10/2015).
[...] Eu não sou artista, não sou artista. [...] Eu sou
muito mais uma fruidora de arte e porque eu passei
por muitos processos de criação, de construção,
tal. Eu sei orientar processos de criação mesmo
nos alunos adultos, porque eu passei por entre
desse buraco da agulha. Então, como se constrói
a linguagem do desenho, por exemplo, como
se observa uma coisa, como você pode fazer
uma coisa de observação que não é uma coisa
acadêmica, como você se coloca nas coisas,
como você desenvolve a percepção. Então, todas
essas coisas pelas quais a gente passou e as
experiências que a gente viveu na aprendizagem
da arte, da gente com bons professores.
[...] Agora, na especialização, a gente teve que fazer
oficina de novo. Então, entrar nesses percursos de
criação prática, mesmo de construção de coisas...
No curso da Regina [Machado], que também era
um curso reflexivo, mas você podia, por exemplo,
responder as coisas com desenhos, com obras,
com imagens, poéticas, não necessariamente com
coisas escritas, isso era importante. (IAVELBERG,
Entrevista, 27/10/2015).

Interessante a colocação de Iavelberg em se enxergar
mais como fruidora da arte do que artista, o que não inviabiliza
a conscientização do ser professor de arte. Esse é um debate
fértil e demasiadamente longo, objeto de reflexão de inúmeros
filósofos ao longo da história, porém é importante destacar que
Iavelberg valoriza suas experiências com a arte, construída em
seu percurso docente e que lhe permite desenvolver projetos
em arte/educação. Sobre a questão entre o fruidor da arte e a
ação do artista, Dewey afirma:
Para perceber, o espectador ou observador tem
de criar sua experiência. E a criação deve incluir
relações comparáveis às vivenciadas pelo produtor
original. Elas não são idênticas, em sentido literal.
Mas tanto naquele que percebe quanto no artista
deve haver uma ordenação dos elementos do
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conjunto que, em sua forma, embora não nos
detalhes, seja idêntica ao processo de organização
conscientemente vivenciado pelo criador da obra.
Sem um ato de recriação, o objeto não é percebido
como obra de arte. O artista escolheu, simplificou,
esclareceu, abreviou e condensou a obra de acordo
com seu interesse. Aquele que olha deve passar
por essas operações, de acordo com seu ponto
de vista e seu interesse. Em ambos, ocorre um
ato de abstração, isto é, de extração daquilo que é
significativo. (DEWEY, 2010, p. 137, grifo do autor).

A reflexão de Dewey dialoga com a afirmação de
Iavelberg que, como fruidora e pela sua experiência com arte, não
há necessidade de se exigir ser artista, como se fosse um título
ou rótulo. Contudo, a experiência como fruidor é potencializada
pela experiência da criação poética, pela imaginação criadora
e pela ação transgressora da arte, como aprendemos com a
tese de Machado. Assim, podemos extrair o que realmente é
significativo nas nossas formações. Essas constatações se
conectam com a ponderação de Maria Lúcia Batezat Duarte:
[...] eu mexi com prática de desenho, de pintura,
assim, desde os nove anos de idade. Fiz curso de
aquarela, quando era pequena, porque tinha uma
vizinha que dava curso. Depois eu fui para a Escola
de Belas Artes, na minha cidadezinha, que era bem
acadêmica. E aí pintava tela, fazia desenho, essas
coisas. E até ir pra Ouro Preto, fazer escultura lá
com... Ficar uma mês lá. Durante 2 anos eu fiz...
Ah, e fiz pintura com Gerchman, também, Rubens
Gerchman, lá em Ouro Preto. Aquela coisa de
mesa... O Gerchman, nesse mês que eu fiz pintura
eles dividiram: foi Roberto Magalhães, eu acho que
15 dias e 15 dias, Gerchman. Ele chegou chutando
todos os cavaletes. Então, e depois fui fazer o
curso de artes. Mas, eu não sou artista. Eu acho
que o artista visual é aquele que está, assim, o
tempo inteiro. É o foco da vida dele é a construção
da imagem. Eu não sou. Eu sou professora. Eu
escrevo pensando nos meus alunos. E eu acho
que aí, a minha grande criatividade hoje é textual.
É na preparação de aula. Ainda hoje. Então, o
meu público, o meu foco é a construção de um
aprendizado com os meus alunos. É isso que me
preocupa o dia inteiro. Eu sou capaz de perder
situações institucionais pra preparar uma aula,
entendeu? Eu, até hoje, depois de 40 anos de
magistério, eu preparo aula. Eu fico pensando horas
na aula que eu vou dar no dia seguinte. (DUARTE,
Entrevista, 18/12/2015).
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Duarte reflete sobre o processo de criação, incluindo a
ação do professor de arte, pois, afinal, a preparação de aulas
pode ser entendida como um laborioso processo de criação que
demanda vivência, repertório e imaginação. Podemos, então,
voltar ao trecho anterior da narrativa de Duarte, cuja pitada
saboreamos, sobre suas vivências nas aulas de processos de
criação de Fajardo. Vimos, em seu depoimento, que Fajardo não
fazia distinção de quem era do lato com quem era do stricto
sensu, cobrava igualmente a todos o envolvimento genuíno para
a criação poética pessoal. Duarte apresenta-nos uma de suas
memórias dessas aulas:
Carlos Fajardo trabalhava com a gente o conceito
principal dele que é a “arte como tradução”. Então,
o que era a disciplina? Cada dia ele nos dava uma
proposta pra gente traduzir com uma obra o que
ele estava propondo. Eu me lembro, por exemplo,
que ele pediu pra gente traduzir cor, pra gente
traduzir peso. Você não imagina... A cabeça,
assim, pegando fogo... Nós saíamos da aula dele,
acho que eram seis da tarde, e ficávamos até o bar
da ECA fechar, querendo entender os conceitos,
porque era bastante pesado naquele momento. Eu
acho que ainda hoje é difícil você traduzir “pássaro”!
Então, isso eu lembro muito bem. [...] Então a gente
tinha que começar a pensar o que caracteriza a
“passaridade” do pássaro... [...] No final da aula
tinham as avaliações e ele era extremamente
rigoroso, e a gente, no final também comemorava
isso. Às vezes a gente levava um senhor “não” na
cara, e às vezes um grande elogio. Eu me lembro
que quando a gente fez essa tradução da cor eu
acabei usando um recurso, assim, que era um
recurso que eu usava com os meus alunos em
sala, que era pegar potinhos com água e ir jogando
anilina azul amarela e vermelha, na cor visual...
E depois aproximar esses copos e fazer... Então
eles viam primeiro o pozinho caindo e a água se
tornando azul, se tornando amarela, se tornando
vermelha. E depois, no jogo entre os copos, a gente
conseguia ver pelo translúcido da água o amarelo
com o azul se tornar verde.
[...] Fiz isso pro Fajardo. E não é que ele gostou?
Ele destacou esse trabalho... Eu me lembro
dele ter destacado. Então, era isso, de repente, a
“professorinha” acertava um conceito extremante
difícil numa aula com grande artista. Então essa
experiência era muito forte pra gente. (DUARTE,
Entrevista, 18/12/2015).
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Poderosa lembrança que Duarte compartilha. A
experiência da jovem professora que, em sua busca por novas
aventuras para cumprir sua função maior, enfrenta corajosamente
todos os obstáculos que se impõem no caminho. Interpreto
esse fragmento não como uma questão de erro ou acerto, de
forma objetiva. O acerto dela está na ousadia em trazer uma
experiência da sala de aula que desenvolve com seus alunos,
como resposta ao desafio lançado, não por comodidade ou
pretensa segurança daquilo que já dominava, mas porque havia
uma verdade encarnada ali. Uma autêntica poética nascida
de sua experiência com a arte, junto de seus alunos. E por ser
verdadeira, foi reconhecida e destacada.
Contudo, neste mesmo fragmento, Duarte deixa
transparecer o contexto da realidade da arte/educação naquele
momento, ou seja, Fajardo não diferenciava os alunos de sua
disciplina, mas havia um conflito naquele meio, entre a própria
turma. Conflito que corresponde ao histórico da arte/educação
e que fortalece a necessidade de reconhecê-la e valorizá-la,
dentro e fora da universidade, não somente naquele período dos
anos de 1980, mas até hoje.
Com a mudança do Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA, a partir de 1990, uma disciplina específica de
criação poética e artística fora criada, sob a orientação de Paulo
Portella, Tarcísio Sapienza e Stela Barbieri, até 2001. Assim,
o eixo de processos individuais de criação artística ganhou
espaço permanente no curso, além da práxis poético-docente
que já era desenvolvida na disciplina de fundamentos da arte/
educação ministrada por Regina Machado. A necessidade de
trabalhar a subjetividade criativa do professor de arte no lato
sensu já era visível na primeira fase do curso e se consolidou a
partir da reformulação em que se distanciou do stricto sensu.
Cristina Cruz destaca as aulas de Paulo Portella e de
sua proposta de disponibilidade de materiais e recursos para o
aluno ter mais condições para seu processo criador:
Paulo Portella, do Ateliê, que também foi uma
pessoa muito sensível dessa questão do
processo... Dentro de um curso de especialização,
o fato de ter a parte teórica e ter a parte prática, do
ateliê, eu acho que isso foi muito importante pra
mim como esse canal de expressão.
[...] Paulo Portella era ateliê. [...] Mas ele deixava
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isso... [...] Era deixar todos os materiais disponíveis...
Então ficava uma mesa com tudo e as pessoas iam
lá e o que aquilo me tocou. [...] E tinha um monte de
livro de artes, então estava ali, se alguém quisesse
alguma referência, alguma coisa. Lá tinha alguns
livros ou ele trazia alguma coisa que pudesse te
ajudar a inspirar. Alguma pessoa já pensou isso
dessa forma e era uma coisa mesmo de você ir
achando um caminho do seu percurso criador
individual de cada uma das pessoas que estavam
lá. E aí a gente trocava, conversava, tinha uma
coisa assim... Mas eu gosto muito do jeito do Paulo
Portella trabalhar. (CRUZ, Entrevista, 13/01/2016).

Nesse trecho, Cruz coloca sua percepção sobre a
forma como Portella se dispõe a ajudar os alunos a pesquisar
suas práticas artísticas. Apesar de citar as atividades como
“canal de expressão”, fica claro que também valoriza o contato
com livros para referências ou a mediação de Portella para a
inspiração pessoal, ou seja, situa melhor seu posicionamento
crítico exposto anteriormente, em relação aos procedimentos
de arte com crianças pequenas. É desse lugar que parte sua
reflexão, por isso, pondera que a Abordagem Triangular para
o ensino fundamental e o uso de referências para a criação
poética do adulto, são, em seus contextos, efetivos. Nesse
ponto, podemos compreender sua afirmação no tópico sobre
a vida das entrevistadas no curso (5.2), de que a disciplina de
ateliê era a articuladora das demais disciplinas.
Nas narrativas captadas emergiram reflexões sobre a
importância do professor de arte ser cada vez mais ativo na
busca de seu caminho poético, de ser protagonista de suas
criações. Maria Cristina Blanco faz essa constatação e remete
a uma vivência nas aulas de Stela Barbieri, que posteriormente
transpôs para suas próprias aulas.
Foi singular pra mim... [...] Porque, quando a gente
está em sala de aula, socado na sala de aula, você
tem pouco tempo pra desenvolver o seu trabalho...
Mas precisa! Você tem ter um diálogo com o seu
desenho, com a sua pintura, você tem que ir lá
fazer vidro na oficina do Fulano de Tal... Arranjar
um tempo pra tudo isso. É claro que não dá para
você fazer todo semestre, todo trimestre, mas
precisa. O professor tem que ter o seu trabalho. E
essa disciplina da Stela [Barbieri] foi fundamental.
Por exemplo, pra você ter uma ideia, ela deu uma

228

5 NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS
aula, que nós fomos no MASP ver [obras de Alberto
da Veiga] Guignard que tava em exposição, e na
sequência ela engatou com [obras de Alfredo ]
Volpi. [...] Mas ela queria dar uma aula de Volpi,
e ela nos ensinou a fazer a têmpera guache com
gema de ovo, do jeito que o Volpi fazia... [...] Foi
muito bacana. Preparar o papelão... Nós não
fizemos em tela. Preparar o papelão, separar a
película do ovo, pigmento cerâmico que ele usava,
a técnica que ele fazia. E aquilo foi fundamental
pra mim: fazer a têmpera guache com gema de
ovo. E eu levei isso pras crianças e até hoje eu
transformo essa aula o tempo todo. A cada dia
eu aprendo uma coisa diferente com as crianças,
por exemplo: “Você sabe separar a gema da clara,
menino?”. “Sei, claro. Eu faço bolo pra minha mãe,
eu ajudo minha mãe”. Aí, por exemplo, eu fui dar
uma aula num ateliê de crianças e é um pessoal
mais classe média. Então eu fui preparadíssima,
como eu vou para o pessoal da rede estadual. “E
vocês, sabem separar a gema da clara do ovo?”.
“Hum?”. “Não?! Como assim?”. Ninguém sabia.
Então, nós tivemos que usar uns vinte minutos da
aula. (BLANCO, Entrevista, 14/01/2016).

Uma experiência significativa que atravessa o tempo e
constrói reflexões de outro tempo, mais recente. A oportunidade
de se trabalhar com obras de Alfredo Volpi, que remete à
tradicional técnica da têmpera com ovo e que, por sua vez, abrese para se constatar e pensar a mudança de relação intrafamiliar
de gerações ou condições socioeconômicas diferentes. É o
educador se questionando sobre o que sabe e se maravilha em
perceber que aprende sempre, como na narrativa de Duarte do
tópico anterior.
Stela Barbieri também nos oferece seu ponto de vista,
nesse caso, como professora das oficinas de criação do Curso
de Especialização. Com serenidade e segurança, ela me expôs
os desafios que enfrentava para poder desenvolver um trabalho
à altura da importância do curso, junto a outras professoras que
estavam consolidando suas carreiras acadêmicas.
Foi muito, muito importante na minha vida esse
curso do NACE [NUPAE], [...] porque eu sou uma
pessoa que larguei a faculdade, eu não acabei
faculdade nenhuma.
[...] E eu fiz Unicamp, não acabei. Quase me formei
e não me formei. Depois eu cursei a PUC também,
Jornalismo na PUC, e não acabei. E Pedagogia na
Unicamp. E desde sempre fui artista, com 17, 18
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anos já fazia intervenções urbanas e [era] contadora
de histórias. Então, foi a Regina [Machado] que me
convidou pra entrar no curso. A Regina foi uma
pessoa fundamental na minha vida, com quem eu
aprendi muito, muito, muito. E eu fiquei surpresa,
quando ela me chamou e eu falei: “Regina, você
sabe que eu não sou formada em nada?”. Ela falou:
“Sei sim, mas você sabe coisas. Você tem muita
experiência como artista”. E eu sinto que tanto
a Regina quanto a Ana Mae [Barbosa] sempre
foram muito ousadas nesse sentido. A Ana Mae
também sempre me apoiou, porque a maioria das
professoras do curso eram doutoras, ou estavam
se tornando doutoras. E eu lembro que em uma
ocasião houve até uma discussão sobre isso, e a
Ana Mae falou: “Bom, mas você já expôs no MAM?”,
[...] “Você já foi pra Alemanha fazer residência?”,
“Então, a Stela é especialista no que ela está dando
aula”. Então, eu admiro muito... Acho que a Ana
Mae é essa mulher ousada que pôs o ensino da
Arte em outra dimensão no nosso país. (BARBIERI,
Entrevista, 23/11/2015).

Esse trecho da entrevista revela dois pontos essenciais
para podermos aprofundar nossa compreensão sobre o Curso
de Especialização. Em primeiro lugar, a intenção da coordenação
em compor uma equipe que não fosse medida pelo diploma
ou titulação, mas pela real competência e afinidade com as
propostas de formação estruturadas. Relaciona-se, em parte, à
reflexão anterior em que tratamos da diminuição de professores
com notório saber e o crescimento das titulações. E, de fato,
foi uma ousadia de Ana Mae Barbosa e de Regina Machado
investirem nessa opção dentro da universidade, o que nos revela
um segundo ponto: o desejo de se constituir um NACE voltado
para a arte/educação. Apesar das dificuldades estruturais para
a organização e manutenção do NACE/NUPAE, a independência
entre os departamentos na estrutura uspiana favorecia a
implantação de projetos que tinham suas tratativas diretamente
com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, diminuindo possíveis
entraves no fluxo administrativo.
Voltando para as questões formativas, o desafio da
disciplina de criação poética era fazer com que o indivíduo
pudesse acessar, em si mesmo, o encontro com sua verdade,
com sua convicção com a arte e com a arte/educação, da
mesma qualidade que Duarte se deparara na sua experiência
com Fajardo. Barbieri conta-nos que ela deu continuidade aos
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trabalhos desenvolvidos pelos professores anteriores, iniciando
com a exploração da matéria, seguido de exercícios de desenho
e de escultura, para depois descobrirem, passo a passo, seu
próprio caminho de criação.
[...] Eu me lembro que o Paulo Portella deu aula
antes de mim de ateliê também, e ele já tinha
uma preocupação grande com percurso de cada
aluno. Acho que essa disciplina do ateliê era
uma disciplina que era o fazer artístico, era uma
disciplina que tinha essa preocupação: com o
percurso, com o processo de criação de cada um.
Com o percurso que as pessoas teriam. Como
construir esse percurso, como ajudar ativar esse
universo poético, como criar situações de ativação
desse universo, enfim.
[...] Acho que eu criava sempre “situações-desafio”,
situações onde as pessoas tinham um conceito,
uma questão pra lidar, e às tantas a própria pessoa
definia o seu caminho. Acho que o que foi bacana
disso, é que as pessoas iam fazendo suas próprias
investigações e criando como que uma monografia
conceitual da prática. Então, e tinha uma coisa de
um apreciar o trabalho do outro.
[...] Você tem vários trabalhos e as pessoas
escreviam sobre os seus trabalhos, era como um
memorial descritivo daquilo que elas tinham feito,
elas analisavam o próprio trabalho.
[...] Então, primeiro eram exercícios que
enfrentavam a matéria, mesmo, que a matéria
não estava dada, sabe? E isso é uma coisa que eu
acredito até hoje, muito. A matéria não está dada,
é preciso entrar em jogo com ela, dialogar com
ela. E eu acho que a gente fez, fazia inicialmente
muitos experimentos nesse sentido e também
experimentos em desenho.
[...] Então, tinha investigações que as pessoas
faziam e sempre tinha uma coisa da escrita e do
trabalho prático, que andavam juntos. E depois,
as pessoas então, a partir do trabalho que tinham
realizado, faziam uma análise do trabalho e
escolhiam um caminho de investigação até o final
do curso. E aí, tinha gente que trabalhou com
fotografia, teve gente que trabalhou com instalação,
teve gente que era mais conceitual, teve gente que
era mais “matérica”... Então, tinha um trabalho de
“confrontação-investigação” que eu acho muito
interessante. E uns escreviam sobre os trabalhos
dos outros também.
[...] essa era a intenção. Que a pessoa construísse
um caminho poético e que esse caminho poético,
ele tivesse alguns dispositivos acionadores do
sensível, mas que depois, cada um pudesse
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construir o seu próprio caminho. [...] E acho que
para o professor estar presente, para ele não fazer
mais uma vez a mesma coisa, aquilo precisa fazer
muito sentido pra ele, a investigação que ele está
propondo pros alunos. (BARBIERI, Entrevista,
23/11/2015).

Imerso na narrativa de Barbieri sobre suas aulas, está
presente seu próprio percurso como professora de um Curso
de Especialização para arte/educadores, com uma desafiadora
tarefa de orientar o delicado e árduo trabalho de “confrontaçãoinvestigação” Não é fácil, nem há manuais para esse tipo de
mediação, afinal, como enxergar e compreender a verdade de
cada um, para que o diálogo com as criações não se restrinja à
assertividade de um “certo” e um “errado”? Esse questionamento
também é meu, quando estou em sala de aula. Nesse caso, abrir
os canais de comunicação para a interlocução, valorizando
a escuta atenta e a predisposição de compreender o outro
generosamente, sem descambar para o ecletismo acrítico,
que tudo aceita sem questionamento. O “rigor generoso” não é
uma coisa que surge da noite para o dia – demanda dedicação,
estudos e reflexões a partir da experiência para alimentar um
repertório amplo e profundo o suficiente para dialogar com
tantas vidas diferentes na heterogeneidade de uma turma.
[...] acho que havia uma preocupação mesmo de
como é que os alunos estavam aprendendo, quais
eram os vários jeitos de aprender... Por isso que,
quando elas criaram o curso, sempre tinha uma
questão do corpo, uma questão do ateliê, uma
questão teórica, da apreciação. Eu acho que tinha a
ver com essas células da Proposta Triangular, mas
era além disso. Era além disso, eu acho que tinha,
assim, um pensamento de que as pessoas têm
diferentes maneiras de se aproximar do universo
da arte e como é que você poderia pensar essas
várias maneiras por diferentes disciplinas? Podendo
pensar sobre arte, mas podendo fazer arte, ler arte...
[...] Mas eu acho que foi muito, foi transformador pra
muita gente. Eu lembro de me emocionar muitas
vezes vendo o percurso de um aluno. (BARBIERI,
Entrevista, 23/11/2015).

Ter a capacidade de se emocionar com o percurso
do aluno, ou, remetendo a Aristóteles, a capacidade de se
assombrar com a descoberta do outro, porque aquilo intriga,
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ou porque aquilo entra em sintonia conosco, ou porque existe
ali, algo essencial, encantador, transvivido e inenarrável.
Percorrer o caminho da criação poética, insuflado pelo frescor
da imaginação produtora e encontrar seus “dispositivos
acionadores de sentido”, construindo sua própria trajetória para
a “função maior que a própria arte” citada por Duarte.

5.6 O encontro de si mesmo pela arte
Ao longo das análises das narrativas, minha intuição
indicava que deveria olhar com carinho o processo de criação
poética, pois via potência de que preciosidades viessem à tona,
quais pérolas barrocas, imperfeitas, porém singulares: belas e
raras. Talvez, porque estivesse (e estou) contaminado por minhas
próprias experiências de criação poéticas que me mobilizaram
tanto a reconduzir minha trajetória como arte/educador por
inúmeras trilhas e desvios que surgiam diante de meu caminhar.
Contudo, a pesquisa foi indicando que poderia haver algo mais
profundo, quem sabe, algo que antecipasse a própria criação
poética. E vislumbrei a oportunidade do desenvolvimento da
subjetividade pela/para a arte, questão sobre a qual Regina
Machado pesquisou e refletiu. Assim, comecei a perceber
que alguns termos recorrentes nas narrativas captadas
poderiam ser associados ao exercício da subjetividade, como
“autoconhecimento”, “autorreflexão” ou “autoformação”: o uso
do antepositivo “auto”, que significa “si mesmo” (HOUAIS, 2001).
Autoconhecer-se, autorrefletir-se e autoformar-se compunham,
então, o amplo espectro do exercício da subjetividade. Portanto,
cabe a mesma pergunta reflexiva: Será que a marca de
transformação no Curso de Especialização da ECA/USP era a
postura ativa diante da subjetividade, em que o arte/educador
encontra a si mesmo pela arte e redefine seu percurso?
Olhando retrospectivamente é possível delinear que o
acompanhamento de Regina Machado como coordenadora
possa ter moldado as linhas gerais do curso. Não se trata aqui
de colocar nos holofotes apenas o trabalho de Machado, pois é
notório que o curso foi constituído por diferentes pessoas, com
diferentes visões sobre a arte e seu ensino, como analisado
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ao longo de toda a tese. Mas é inegável que seu papel foi
determinante como responsável pela articulação de implantação
e de modificações que o curso sofreu ao longo dos anos.
Em relação à concepção, diferentes visões das duas
fundadoras, Ana Mae Barbosa e Regina Machado, atribuem uma
à outra o papel fundamental para o desenvolvimento do curso.
Barbosa aponta Machado como a grande responsável pelo
curso, em especial a partir da segunda fase (1991) em que “[...]
Regina fez um curso ótimo, excelente. [...] Ela que me convidava
para dar aula nos cursos.” (BARBOSA, Entrevista, 29/10/2013).
Por sua vez, Machado reflete sobre seu papel junto de Barbosa
para a implantação do curso, no citado trecho de sua narrativa
apresentado no capítulo anterior:
Ela fez aprovar esse curso com a força e o poder
dela para que essa situação se abrisse. Daí ela foi
embora, [...] porque a função dela, na maioria das
vezes, é essa: ela abre uma floresta a faca, ela cria
uma trilha e depois bota as pessoas nessa trilha
para as pessoas continuarem esse trabalho. Na
minha experiência, na minha memória, foi isso que
aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar nesse curso
com ela no início, depois com várias equipes que
foram se sucedendo desde [19]84. (MACHADO,
Entrevista, 28/07/2013).
113

Sobre esse aspecto, Machado
ainda sustentava a importância
dos contos das narrativas de
diferentes culturas como meio
de diálogo de ideias e valores
genuinamente artísticos, que
passam a constituir substratos
na formação das pessoas,
independente de se tornarem
arte/educadores e/ou artistas.
Tais narrativas são, portanto,
fundamentais para a constituição
integral do ser. Faço relação direta
com as ideias de Paul Ricoeur,
no recorte desta pesquisa, mas
ela se apoia em vários outros
pesquisadores e pensadores,
com destaque a Walter Benjamin,
Mikail Bakhtin, Joseph Campbell,
Vladimir Propp, Michele
Simonsen, Idries Shah, Malba
Tahan, J. R. R. Tolkien e Michel
Ende (MACHADO, 2004).

A atitude de persistência articuladora de Barbosa
realmente fora fundamental não somente para o surgimento do
curso, mas para toda a área de arte/educação, em especial na
consolidação da linha de pesquisa de ensino e aprendizagem
da arte nas universidades brasileiras a partir da década de
1980. A trilha conquistada “a faca” por Barbosa foi assumida
por Machado que passou a dirigir o Curso de Especialização, e
assim, paulatinamente ganhando novos contornos. Na primeira
fase, a estrutura continua a mesma: uma disciplina semestral
capitaneada por Machado que integrava as discussões sobre
arte/educação para todos os alunos do curso e as disciplinas
optativas que os alunos elegiam para o refinamento de suas
buscas. Contudo, a pesquisa de Machado se fazia presente –
o interesse pelos fundamentos da arte/educação, em especial
pela reflexão sobre como a arte e a educação estavam envolvidas
na vida de cada sujeito113.

234

5 NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS
[...] No curso da Regina [Machado], ela tinha um
exercício de... [...] Como que a arte entrou na sua
vida? Essa era a questão-chave que ela fazia pra
gente. E aí eu vi que a arte entrou na minha vida
há muito tempo e que não era à toa que eu estava
ali, entendeu? E que sempre eu tive essa escolha
pela arte, desde a escola, da minha escola de
educação infantil... E que no ginásio teve uma
quebra, mas mesmo assim eu consegui gostar de
trabalhos manuais... Eu me virava, tinha uma avó
que bordava, e eu ficava sempre nessa coisa de
gostar, curtir mesmo! Então daí, as oportunidades
também foram ficando claras com esse meu
ingresso na FAU, Faculdade de Arquitetura.
(IAVELBERG, Entrevista, 27/10/2015).

Regina Machado propunha aos alunos a investigação de
suas próprias vidas para localizarem suas motivações e assim,
compreender melhor sua vocação para a arte e a educação,
sendo mediada por proposições que incluíam as narrativas
de contos das culturas tradicionais, sejam elas ocidentais,
orientais, estrangeiras ou brasileiras, aliadas a elaborações
artísticas dos alunos. Para alguns deles essa experiência
marcou profundamente seus caminhos, tornando-se importante
referência que carregaram consigo ao longo de seus percursos.
[...] Regina Machado nos fazendo, assim, refletir
sobre o ser de cada um... Nos “arrancando a
alma...” Essa que era a coisa da Regina. Contando
história e "nos arrancando a alma!" Então, assim,
eu lembro que com a Regina, a coisa mais
importante pra mim, que estava na faixa dos 30
[anos], foi realmente definir o ser professora ou
ser artista... Ela me fez pensar muito nisso... Ela
nos fez desenhar. Fez com que isso ficasse claro
pra mim, no processo de pensar e esse pensar
significava ver realmente os interesses que eu
tinha, os movimentos que eu fiz em prol de cada
coisa. E eu acho que foi muito importante eu ter
saído desse primeiro ano, claro que com toda a
bagagem do entorno, as possibilidades, tudo, mas
com essa clareza de que eu era definitivamente
a professora de Artes e aprender a ter um modo
de trabalhar essa arte, com a Regina Machado.
(DUARTE, Entrevista, 18/12/2015).

Próximo

ao

inenarrável,

Duarte

exclama:

“nos

arrancando a alma!”, como um ato extremo de desenraizar de
seu interior o que há de mais importante naquela oportunidade
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– a convicção da docência e da arte. As experiências
proporcionadas nas aulas de Machado se assemelham com
outros depoimentos e com minha própria vivência já exposta
anteriormente: todos apontam para a importância de uma
proposta que se refinou ao longo dos anos em fazer com que
cada pessoa, com suas características singulares, olhasse
para dentro de seu repertório de experiências e percebesse
o papel fundamental da arte em sua história pessoal,
reforçando, assim, os laços com a arte/educação.
O exercício da subjetividade proporcionado pela
construção didática de Machado propunha que o aluno deixasse
fluir a correnteza da memória e que retivesse, criticamente, aquilo
que, de fato, foi (e é) importante para suas escolhas. Mas não é
tarefa fácil ou simplesmente intuitiva – seu diálogo provocador,
estimulado pelas análises de outras narrativas (como o caso
de “Pirlimpsiquice”), demanda seriedade, disposição e entrega
para o cumprimento do desafio. Ao fim do processo, muitas
vezes sintetizado imageticamente em um “alvo”, cada indivíduo
podia divisar e compreender melhor não somente as escolhas
dos caminhos, entre estradas e desvios, que os levaram à arte e à
educação, como potencialmente direcionavam novos horizontes
a desenvolver, seja como arte/educador, seja como pesquisador.
[...] Ela tinha um projeto, que eu me lembro... Eu
estava levantando os desenhos da época, que
era “construir o seu alvo”. Ela tinha esse nome:
“Construir o Alvo”. E aquela disciplina da Regina
[Machado], foi “perturbadora”. Assim, aspas no
“perturbadora”, porque ela faz você mexer com
coisas íntimas, com recursos internos, que ela diz.
Você busca coisas suas, você faz perguntas sobre
seu procedimento de professor, de educador, de
contador de histórias... É muito singular, assim,
o ano inteiro... Com o crescimento de descobrir
esse alvo. Porque a palavra ficou tão forte durante
o curso. Porque, é claro, você tinha que construir
o seu desenho, mas junto com esse desenho do
alvo. Você tinha que construir o seu objetivo e
ela ficou “perturbando a gente” – entre aspas
também – o ano todo pra que a gente se achasse,
se encontrasse com o professor... (BLANCO,
Entrevista, 14/01/2016).

Cristina Cruz ressalta essa experiência de olhar para
dentro de si, trazendo as metáforas que Machado usava em
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suas aulas: as narrativas de contos tradicionais que refletiam
sobre as origens das coisas, do processo de causa e efeito ou
do fascinante imaginário fantástico, que estimulam a pensar
diferente sobre algo que já temos como certo e estabelecido.
[...] Eu gostei muito de um alvo que a Regina
[Machado] mandou fazer, que era: qual a sua
pergunta-chave? E você ia colocando as perguntas
periféricas, assim, também... Esse método do
alvo eu gostei muito porque era uma coisa: qual
é o foco. E aí, quais eram as questões que aquilo
reverberava mas não eram tão centrais pra você
não perder o foco....
[...] Então, eu acho que pra mim, a Regina, em
termos desse processo de autoconhecimento e de
reflexão, eu acho que foi muito importante, [...] mas
acho que a compreensão da arte/educação com
essa fonte, onde está a torneira, onde você bebe,
onde está o pote da água que sai, que não sei o
quê, aonde que vai... A nascente desse rio, [...] acho
que tudo, essa consciência, eu acho que foi muito
importante pra mim, nesse nível mais aprofundado
pessoal, de autoconhecimento que eu estou te
falando, mas de tomar conhecimento de algumas
coisas... (CRUZ, Entrevista, 13/01/2016).

Assim, Cruz faz reverberar em sua narrativa a curiosa
história colhida e utilizada por Regina Machado, do sujeito
simples, da roça, que se encantou com a água que jorrava de
uma torneira quando visitou a cidade grande e resolveu comprar
uma; ao retornar para suas terras, colocou a torneira na parede,
ele conclamou toda a comunidade a ver a maravilha que trouxe
da cidade. Machado não termina a história, mas convida-nos a
cada um construir seu final. Surgem as mais variadas versões,
umas mais racionais, outras mais fantásticas, mas todas
contendo sentidos que são construídos pelos contextos dos
sujeitos. Machado, então, retoma o desafio à autorreflexão: O
que jorra da torneira? De onde e o que é a fonte? Para onde vai?
Assim, ela traz a história não somente como uma ferramenta
de apoio didático, mas como a motivação epistemológica do
sujeito pensar sobre si mesmo no mundo, buscando uma
verdade singular pela imaginação e criação poética.
A proposição metodológica e conceitual de Regina
Machado, segundo os depoimentos, praticamente atravessou
toda a história do Curso de Especialização, sendo desenvolvida e
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refinada ao longo dos anos . Christina Rizzi vivenciou essa proposta
quando aluna e acompanhou como colega professora do curso:
[...] essa é a grande colaboração da Regina
Machado. É uma criação dela no sentido de
criação pedagógica. Ela foi capaz de amalgamar
as questões dela, as pesquisas pessoais de uma
forma magistral, criando essa metodologia. Ela
criou isso. Criou e se desenvolveu, e marcou, no
bom sentido. (RIZZI, Entrevista, 04/12/2015).

A marca do exercício da subjetividade gravada pelas
disciplinas desenvolvidas por Regina Machado traz ainda outra
ideia alinhavada: a questão da “presença” como foco do educador
no exercício de sua missão. O educador deve estar realmente
“presente” para que o diálogo educativo aconteça no grupo.
[...] Então, eu acho que a especialização, sem
dúvida, o que ela me deixou bem claro foi o prazer
de estudar, o prazer de aprender. Entendeu? E,
talvez, com Regina, a clareza de que esse prazer
de aprender não é um aprender fora de você, mas
é um aprender dentro, pra dentro de você. É um se
conhecer também, é um se aprender também...
[...]... tinha um lado da Regina, muito forte, que era
usar todos os recursos pra nos fazer [proporcionar]
um autoconhecimento, conhecimento de si. Que
esse era o grande objetivo dela. Depois, se eu tiver
que te dizer o grande aprendizado que ela me trouxe,
como professora, e o que ela trabalhava com a
gente, era o que ela chamava de “estar presente”.
[...] Sabe, a coisa da Regina era essa, a abordagem
dela era muito mais uma abordagem pela arte, nesse
sentido da literatura, que te leva a pensar... Então,
se eu tivesse que dizer, se você me perguntasse:
“Maria Lúcia, qual era o foco da Regina?” Era no
sensibilizar para arte e nos sensibilizar para uma
autorreflexão e uma autoconsciência o tempo
inteiro. (DUARTE, Entrevista, 18/12/2015).

“Presença” é um conceito profundamente analisado por
Machado que conjuga a qualidade e a disposição do mediador em
provocar no interlocutor uma experiência singular e profunda a ponto
de, potencialmente, transformá-lo. Em outras palavras, a “presença”
constitui-se na potência do sujeito em provocar a mudança em outra
pessoa, no grau da experiência estética deweyana.
Então, finalmente, o que é presença? É a
qualidade que permite ao professor sintetizar no
momento da aula, a cada momento de cada aula,
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o conhecimento que possui e que se atualiza
e se transforma durante o processo da prática
pedagógica. O conhecimento do professor advém
1) do que ele aprendeu sobre arte – refletindo
sobre textos teóricos e poéticos, apreciando
obras de arte, exercitando seu processo criador –
dando forma à sua própria experiência, seja uma
forma de um produto artístico, seja a própria aula
entendida como forma, 2) do que ele aprendeu
sobre os alunos – organizando os dados que
leu sobre as características sociopsicológicas
de cada faixa etária, em conjunto com os dados
que observou, percebeu dos alunos na sua
comunicação com eles e 3) do que ele aprendeu
sobre si mesmo – observando-se durante as aulas,
durante sua reflexão e ação criadora. (MACHADO,
1989, p. 201-202).

Essa ideia que se relaciona intimamente com a
concepção de uma educação que acontece na inter-relação entre
pessoas, ou seja, no encontro franco e disponível ao diálogo.
A subjetividade tem uma relação de interdependência com a
imaginação criadora, que analisamos no capítulo anterior, e pelo
encontro das duas, se manifesta a presença, tão essencial para
o trabalho docente.
A comunicação entre os homens que a imaginação
criadora possibilita, traz na sua própria natureza, a
liberdade da folle du logis com relação a qualquer
tipo de determinação a priori do conhecimento
humano: instaura a pergunta perguntante, a beleza
viva, o terror mais profundo, que um sujeito tem em
comum com todos os outros sujeitos humanos,
além de qualquer norma, de qualquer explicação
filosófica ou sociológica: a verdade subjetiva, que
acompanha como um ostinato a elaboração das
verdades objetivas.
E é esta subjetividade que se torna presente, no
decurso da prática pedagógica. A atualização da
presença, da comunicação efetiva entre o professor
de arte e seus alunos, tem também sua raiz no
exercício de sua imaginação criadora. (MACHADO,
1989, p. 318-319).

Este é um dos grandes desafios da docência, estar
ciente de si mesmo e de suas mais profundas convicções
na interlocução pedagógica com o outro. Isso não apenas
influenciou os alunos, como também os professores do curso.
Stela Barbieri tem profundas relações de aprendizado com
Machado no seu percurso como educadora, e confirma essa
influência como professora do curso:
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Eu acho que a gente tinha essa intencionalidade,
que a pessoa entrasse em contato consigo mesma.
Acho que essa é uma linha que a Regina olha
bastante, todo o trabalho dela com as histórias, ela
fala muito disso, quer dizer, da presença, de você
estar presente, de você estar conectado com aquilo
que está se passando dentro de você e acho que
a nossa intenção era que a pessoa percebesse o
que estava se passando dentro dela. Mas, também,
conhecesse outras possibilidades de linguagem
que ela pudesse se expressar e que ela fosse ao
encontro de seu próprio caminho expressivo, que
ela fosse encontrando o seu próprio caminho para
poder dizer as coisas a seu modo. E isso também
pensando num... A gente pensava isso sobre os
alunos, mas eu sinto que nossa intenção é que os
alunos também pudessem fazer isso com os seus
alunos depois. (BARBIERI, Entrevista, 23/11/2015).

Os depoimentos são muitos variados, contudo a
importância do desenvolvimento da subjetividade e o conceito
de “presença”, como pessoa e como arte/educador, são
significativos nas falas de todas as entrevistadas, considerando
que todas dedicaram um trecho das memórias sobre esse
foco. Sem essa “verdade subjetiva” que dá sabor às coisas
que experimentamos, tudo fica sem graça e monótono. Para
que um curso seja realmente transformador, ele deve ser
capaz de chacoalhar aquilo que está decantado no fundo
de nossa alma, atiçar nossa curiosidade e questionar o que
somos e o que queremos para o futuro. Do ponto de vista da
narrativa epistemológica desta tese, esta provocação dialoga
prontamente com a reflexão da identidade narrativa de Ricoeur:
afinal, como podemos escrever e ler nossa própria história sem
nosso “eu” presente, refigurado?
Ao cabo deste longo caminho de análise entre narrativas
das mais variadas experiências, apoiados nas reflexões de
Regina Machado, Walter Benjamin, John Dewey e Paul Ricoeur,
ouvimos os ecos de todas as histórias ao retomarmos a questão
inicial que levantamos: Se um curso pretende transformar
um professor de arte em um professor mais bem preparado,
o que marcaria essa transformação? Todos os tópicos são
relevantes e respondem parcialmente a questão: o desejo pelo
aprimoramento é importante, e há que resultar em ação, senão
se torna inócuo, como um organismo vivo, se não se alimentar
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frequente e adequadamente, definha; o envolvimento do dia a
dia e a integração do indivíduo em seu contexto coletivo também
é revelador para sua formação, assim como a compreensão
histórica do Curso de Especialização; o contato com a teoria
que realimenta a práxis docente e mobiliza novos horizontes a
serem desbravados, e que se converte em um saudável ciclo
de formação continuada; a virada da vida para se tornar um
pesquisador acadêmico, o que exige destemor para enfrentar
jornadas a regiões desconhecidas e persistência para lutar até o
final pelo seu objetivo; a criação poética pessoal, que constrói uma
rede de significados entre as experiências estéticas vivenciadas
com o estudo da arte, em busca de algo verdadeiramente seu; e,
finalmente, o profundo encontro do sujeito consigo mesmo, que
enriquece o diálogo com o outro – uma relação que fundamenta
o princípio da educação, ou se a ousadia permitir, da própria vida
em si, que consiste em viver com o outro. Todos esses fatores
foram essenciais para que esta nova narrativa fosse construída,
ao mesmo tempo em que conjugam, coletivamente, elementos
vitais para qualquer curso que pretenda formar pessoas com a
consciência de sua função maior no mundo. Esse foi o sonho
que o Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA/USP
realizou entre 1984 e 2001, enfrentando inúmeros obstáculos, e,
que se manteve ativo, graças aos esforços incomensuráveis de
pessoas que acreditavam (e ainda acreditam) na luta pela arte/
educação no Brasil. A história do curso é a história de cada uma
dessas pessoas.
Comecei o capítulo anterior com a narrativa sobre
a minha experiência estética com “Pirlimpsiquice”. Não foi
intenção inicial, mas aquela narrativa foi sendo engolida
pelas narrativas das seis professoras que entrevistei, até que
apenas um poderoso vestígio permaneceu: o sonho coletivo
de vivermos uma transvivência milmaravilhosa que, ao nos
transpassar, deixou uma marca gravada permanentemente em
nossos corações. Ser o estopim, o agente de transformação, o
Zé Boné, é o desejo em tornarmo-nos um professor cada vez
coerente com nossa própria história. Guimarães Rosa finaliza o
conto com uma última fala, que ressoa ressignificada para mim:
“Eh, eh, hem? Viu como era que a minha estória também era a de
verdade?” (1985, p.46).
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Pelos caminhos que ando
um dia vai ser
só não sei quando
Paulo Leminski

Em meio às trilhas e desvios, refletindo sobre a
formação de professores de arte, a minha própria formação e
de outras formidáveis pessoas que pude encontrar em minha
jornada, tive a oportunidade de me deparar com surpresas
e frutos maduros, como me ensinou Manoel de Barros. Se
as estradas são importantes, pois é com elas que podemos
programar percursos e atingir destinos com certo controle,
aprendi também que é essencial não ignorar os caminhos
que se encontram escondidos ou esquecidos em meio à
complexidade que impomos às nossas vidas, sob o risco
de anestesiarmos nossa mente e nosso coração para o que
realmente importa: viver com propósito. Afinal, o que seria isso?
Talvez, cada pessoa possa buscar uma resposta individual e
singular que atenda a amplitude desse tesouro. Quanto a mim,
viver com propósito é ser uma pessoa coerente com a própria
história, ciente de suas qualidades e de seus limites, através
dos quais podemos perceber e compreender o mundo e nele
atuar juntamente com outras pessoas, e, assim, transformá-lo e
ser transformado. A escolha por ser professor e arte/educador,
portanto, foi a forma com a qual me identifiquei para que este
propósito seja alcançado. De alguma forma, talvez, já soubesse
disso, pois nunca me arrependi da docência, mas não com a
profundidade com que a entendo agora, após percorrer esta
longa e milmaravilhosa jornada. A dimensão desta mudança,
que gostaria de compartilhar agora.
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A motivação inicial desta pesquisa partiu de uma
pergunta relativamente simples: O que foi o do Curso de
Especialização em Arte/Educação da ECA/USP, que ocorreu
entre 1984 a 2001? Entretanto, o desenvolvimento da resposta
para esta pergunta foi ganhando corpo e complexidade ao longo
dos estudos – se, por um lado, poderia explicar sua existência por
meio de uma reconstrução da história em arquivos documentais,
havia outro, a dimensão humana das memórias, que envolvia
uma compreensão diferente, em que cabiam esquecimentos,
sonhos e ações, a partir de experiências significativas que
foram vivenciadas pelas pessoas que passaram pelo curso.
Ambas as respostas são frações de um olhar mais amplo para
compreendermos, o que foi, de fato, o Curso de Especialização
em Arte/Educação da ECA/USP e quais consequências de sua
existência foram trazidas para a área de arte/educação na
contemporaneidade. Felizmente, nesse caso, a temporalidade
estava em meu favor, pois pude contar com o diálogo direto e
com as narrativas das pessoas, o que nem sempre é possível
nos trabalhos que envolvem os estudos históricos.
No plano pessoal, minha vivência no curso, em 2001,
foi marcante a ponto de sentir-me impelido a repensar e decidir
mudar os rumos de minha carreira como docente, incluindo a
semente de uma preciosa árvore: o desejo de realizar a pesquisa
acadêmica. Nunca imaginei, na época, que aquela semente
vicejaria no mesmo objeto de pesquisa que me debruço agora.
Ao olhar para trás, por todo o trajeto percorrido, vejo, ao longe,
aquele jovem cheio de entusiasmo, mas assombrado pela dúvida
e pela angústia diante das veredas a serem escolhidas. Junto de
tantas experiências avassaladoras, o Curso de Especialização
não somente fortaleceu minhas convicções acerca da docência,
como me motivou a ir além do que sonhava naquele momento,
pelos caminhos da arte/educação em que continuo perseverando.
A estrada, o caminho, a trilha e o desvio foram imagens
que acompanharam esta pesquisa desde o início, ainda
que, no primeiro momento, não estivessem prontamente
consolidadas em seu projeto. Sua maturidade foi tomando
forma progressivamente ao longo desta jornada, sobretudo a
partir da primeira conversa com Regina Machado, cuja narrativa
faz referência às inúmeras e enérgicas iniciativas de Ana Mae
Barbosa para o desenvolvimento da Arte/Educação no Brasil
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e no mundo, como “abrir uma floresta a faca”. Uma verdadeira
vanguarda, que avança destemidamente por territórios, traçando
possibilidades para que, junto de seus companheiros, pudessem
conquistar novos patamares e divisar novos horizontes. Diante
das estradas que estavam sendo pavimentadas pelas mudanças
das concepções de ensino da arte, pelas determinações
políticas no sistema educacional e pelas lutas coletivas dos
arte/educadores no século XX, podemos compreender o Curso
de Especialização em Arte/Educação da ECA, como um propício
desvio para o estabelecimento do ensino e aprendizagem da
Arte como área de conhecimento específico nas universidades
e programas de pós-graduação no país. Um desvio potente,
como ação planejada para causar uma mudança necessária:
ousou se integrar, sem alarde, aos rincões do stricto sensu da
ECA/USP, apoiando-se em uma estrutura de estudo e pesquisa
em consolidação, que, na época, década de 1980, dava seus
primeiros passos. Diante das limitações de vagas do stricto
sensu, o Curso de Especialização lato sensu buscou oferecer mais
oportunidades para a ampliação do quadro de pesquisadores
da área de Arte/Educação no país, ao estreitar os contatos entre
alunos e professores de outros campos de conhecimento da USP.
Além disso, nunca se esquivou de seu objetivo de propiciar um
salto formativo (estético, artístico e político) aos professores de
arte graduados que estavam em ação nas escolas, nos museus,
nas instituições culturais, nos ateliês e em todos os projetos de
ensino da Arte, sintonizado com os contextos de época: o Curso
de Especialização já nasceu fazendo parte da história da arte/
educação no Brasil, como reação das lutas coletivas dos arte/
educadores da década de 1980, emparelhando-se com eventos
marcantes, como os Seminários de História do Ensino da Arte,
o XIV Festival de Inverno de Campos do Jordão e o surgimento
das associações representativas. Anos depois, na década de
1990, outra ação desviante e transformadora se fez presente ao
curso, ao integrar, junto de outros projetos de arte/educação,
as propostas do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em
Promoção da Arte na Educação (NACE/NUPAE), até a formação
da última turma, em 2001.
Durante a pesquisa do contexto histórico da Arte/
Educação no Brasil, pudemos reconhecer outras iniciativas de
promover o desenvolvimento dos professores de arte formados,
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permitindo-lhes um aprofundamento de seus conhecimentos e
propostas de ação, como o Curso de Especialização em Desenho
e Artes Industriais do Instituto de Educação do Distrito Federal
(RJ), de 1932 a 1939, e do Curso Intensivo de Arte na Educação
da Escolinha de Arte do Brasil (RJ), de 1961 a 1981. Mesmo
partindo de paradigmas diferentes, todos tinham um desejo em
comum: propiciar novos alcances para o ensino da arte no país ao
valorizar o professor de Arte e sua formação em níveis cada vez
mais altos. O fato de os cursos terem acontecido antes do Curso
de Especialização em Arte/Educação da ECA não evidencia uma
filiação direta, mas denota uma ressonância entre contextos
que corroboram com o crescente reconhecimento que a área de
arte/educação vinha e vem conquistando diante da sociedade
brasileira. Dados recentes, de 2016, do Ministério da Educação
(MEC) apontam o registro de 46 cursos115 de especialização lato
sensu ativos, vinculados ao ensino de Arte (focando diferentes
linguagens artísticas), em instituições de educação superior no
Brasil, ou seja, mesmo que tais cursos não tenham relação direta
com o da ECA, o expressivo aumento de oferta indica tanto a
consolidação da área, em termos formativos e acadêmicos,
quanto a necessidade dos arte/educadores em desenvolver sua
própria formação.
Quanto ao processo específico de preparação docente,
o Curso de Especialização em Arte/Educação da ECA também
propiciou novos patamares ao arte/educador em sintonia
com as necessidades de desenvolvimento formativo. Ao
acompanharmos os passos dados por arte/educadores
que enxergaram no Curso de Especialização uma forma
de crescimento pessoal, tivemos a grata oportunidade de
compartilhar memórias e histórias que fazem parte e dão sentido
às vidas dessas pessoas, por meio de suas narrativas, como
viajantes que vão a terras distantes e voltam para nos contar das
coisas incríveis que viram e experienciaram. Assim, pudemos
nos aproximar dos diferentes tempos e contextos destas seis
arte/educadoras que, gentilmente, agraciaram-nos com suas
lembranças, para compreendermos melhor as motivações que
existiam por trás da vontade de buscar o aprimoramento por
meio do curso; o desafio de cumprir com as obrigações do curso
em sua estrutura de funcionamento, frente às contingências
de suas próprias vidas como estudantes ou professoras de
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Dados obtidos por meio da
Plataforma E-MEC, em 08 nov. 2016.
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arte; o encantamento por estudos teóricos, sejam inéditos ou
redescobertos, que fortaleceram a afinidade entre o interesse
específico de cada uma com o ensino de arte; a gênese de se
tornarem, também, pesquisadoras em arte/educação, em âmbito
acadêmico; o impacto do desenvolvimento de um processo
criador artístico individual em diálogo com a própria vida como
arte/educadoras; e, finalmente, a amplitude da conscientização
e do agenciamento da subjetividade de cada cursista, ou seja,
o encontro de si consigo mesmo, em um processo interno e
externo (auto)reflexivo que deságue no (auto)entendimento de
seus próprios sonhos, vontades, esforços, ações e projetos.
Como exposto anteriormente, existem dois níveis de
resposta para a motivação inicial desta pesquisa: podemos
compreender o Curso de Especialização em Arte/Educação da
ECA/USP tanto pelos arquivos documentais, quanto pelas vidas
envolvidas. Pressupondo que o curso foi o promotor de uma
transformação no modo desses arte/educadores em entender
suas próprias razões de ser e agir na área, a hipótese inicial
apontava para o processo de criação artística como principal
fator para a mudança. Entretanto, a pesquisa revelou que havia
uma instância distinta que nos auxilia a compreender melhor o
impacto do Curso de Especialização: a relação dialética entre
VIDA e AÇÃO, que se perfaz na valoração da subjetividade em
exercício, ou seja, é o sujeito coerente com sua história pessoal,
encontrando suas razões e suas motivações em seguir adiante,
superando obstáculos e concretizando seus projetos. É o
propósito que mencionei no início destas considerações.
A dialética vida/ação foi percebida em várias passagens
ao longo da pesquisa: na Arte, como manifestação de um indivíduo
ou de um povo indissociável de sua própria identidade; na Arte/
Educação, como epistemologia pela Arte; no pragmatismo
de John Dewey, pelo reconhecimento da experiência estética
transformadora; na identidade narrativa de Paul Ricoeur, que
pode ser entendida como a constituição ontológica do sujeito
ou de uma coletividade; e no conceito de “presença” adotado
por Regina Machado – o educador “presente” é um agente de
transformação do outro e de si mesmo. Essa constatação não
é evasiva, podemos conferir relação entre vida/ação a qualquer
referência de natureza humana, por isso que insistimos na
narrativa como meio de estabelecer a dialética vida/ação, cujo
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fim é o próprio ser humano. É a narrativa que torna possível
alcançarmos os múltiplos sentidos da experiência humana no
mundo – o homem se compreende ao se assumir escritor de
sua própria história.
Na busca pela história de curso tão singular e
impactante, entre caminhos e desvios, encontrei histórias
igualmente singulares e impactantes de pessoas que, tais
como as surpresas e os frutos que os bugres encontram fora
das estradas, tornaram-se também meus tesouros em minha
própria história. Portanto, a presente pesquisa é, a um só tempo,
a narrativa do Curso de Especialização em Arte/Educação da
ECA/USP (1984-2001) e a narrativa de minha trajetória, não
somente de pesquisa, mas de minha vida transformada pelo
curso. Se o calor ígneo de Zé Boné foi um dos pontos nodais
deste estudo pelo mergulho em “Pirlimpsiquice”, finalizo com
outra experiência singular, construída durante este processo de
pesquisa, na aula “Arte, experiência e educação, cartografias de
si: percursos de formação e processos criativos de professorespropositores”, ministrado por Sumaya Mattar, em 2013. Por
ocasião das profundas reflexões sobre meus propósitos como
arte/educador, a metáfora da árvore do conhecimento ganhou
forma e substância durante as aulas. Mas posso identificar,
agora, que a semente dessa árvore fora plantada há tempos,
em 2001: foi um imenso prazer envolver-me em um genuíno
processo de criação autorreflexivo, tal como fora em minhas
memórias no Curso de Especialização, nos bosques da USP.
Em desdobramento da síntese-imagem de Zé Boné como
fogo-estopim de uma reação de transformação, das aulas de
Regina Machado, a “Árvore de fogo” foi o trabalho/ação que se
concretizou naquele momento.
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Imagens 9 a 11 – Árvore de fogo. Registro a disciplina
“Arte, experiência e educação, cartografias de si”, 2013.

Fonte: acervo pessoal.
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Imagens 12 a 13 – Árvore de fogo. Registro a disciplina
“Arte, experiência e educação, cartografias de si”, 2013.

Fonte: acervo pessoal.
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A ação foi simples, mas carregada de significados: ser
o disparador de uma transformação significativa, que tivesse
potência de crescer, frutificar e se multiplicar. Esta é a razão
da árvore e do fogo. Ter executado esta obra junto aos colegas
de formação no PPGAV-ECA reativou profundas lembranças da
especialização, convencendo-me que a proposta deveria ser
mesmo ao ar livre, como fizera, outrora. O desenho com pólvora
não contempla a narrativa de minhas reflexões, e sim, a ação
efusiva do fogo. Temos algum controle do processo, mas nem
tudo – assim como o registro da árvore de fogo poderia ficar
marcado sobre o papel, o risco pela destruição total também
era uma possibilidade real. Eis a beleza e a responsabilidade
de nossas escolhas, de nossas trilhas, de nossos desviostransformações, de nossa “presença”: assumir riscos faz
parte do desenho e da escrita de nossas narrativas. Sem
isso, nossa vida se restringiria a funções cumpridas e não se
tornaria, plenamente, em propósitos contemplados. Nem em
transvivências milmaravilhosas.
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APÊNDICE A
Relação dos alunos aprovados pelo Curso de Especialização em Arte/
Educação da ECA/USP:
1984
1. Frederico Reinaldo de Matos
2. Iramáia Pierangeli Claudio Vinhas
3. Lair Ana Barreira de Oliveira
4. Luciana Adriano de Britto
5. Maria Christina de Souza Lima Rizzi Cintra
6. Maria de Lourdes Portella Sollero Gallo
7. Maria Lúcia Batezat Duarte
8. Marina de Mesquita Sampaio Madureira
1985
1. Isaura da Cunha Seppi
2. Luiza Beatriz P. Nogueira Andrade
3. Maria Antonieta Zaroni Pereira Villela
4. Maria Christina de Souza Lima Rizzi Cintra
5. Maria de Lourdes Portella Sollero Gallo
6. Maria Letícia Rauen Vianna
7. Maria Lúcia Batezat Duarte
8. Maria Luiza Sabóia Saddi
9. Marina de Mesquita Sampaio Madureira
10.Regina Elisa Medeiros Martins
11.Rosvita Kolb Bernardes
1986
1. Ivani Campêlo de França Ferreira
2. Laura Carolina Altschul
3. Maria Cristina Schaefer
4. Maria Laila Tarran
5. Maria Lilian Silveira Troula Fongaro
6. Rosa Iavelberg
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7. Rosvita Kolb Bernardes
8. Shu En Ling
9. Sofia Del Socorro Camacho de Covo
1987
1. Acácio Arouche de Aquino
2. Angela Helena Magno Araujo Chamadoira
3. Claudia Lopes Garcia da Silva
4. Eliana Aparecida Gonçalves
5. Elisabeth Silva Lopes
6. Hiliana Reis de A. Alves
7. Ilda Liberman
8. Maria Antonieta Zaroni Pereira Villela
9. Maria Augusta Ferreira Bastos
10.Maria Laila Tarran
11.Maricy Elisabeth Montenegro
12.Regina Maria Luitz Funari
13.Shu En Ling
14.Tania Callegaro
15.Thea Standerski
16.Vera Lucia Maciel Santos
17.Yara Borges Caznok
1988
1. Ana Elisabeth R. C. Lopes
2. Anna Christina Saicali
3. Eliana Aparecida Gonçalves
4. Isabela Nascimento Frade
5. Maria Hermínia Otoni Andrade
6. Sonia Regina Zanete
1989
1. Angela Helena Garcia A. Chamadeira
2. Carmem Silva Garcia Alvarenga
3. Daniel Bruno Silva
4. Fátima Carneiro dos Santos

267
5. Isabela Porto Ribeiro
6. Maria Regina Rodrigues
7. Maria Rosa Nazza Chiaravallotti
8. Mario Bombassei Filho
9. Myrla Fonsi
10. Nerci Terezinha de Souza Massud
11. Paulo Fernando Dias Toledo Pitombo
12. Tania Callegaro
1990
1. Ana Letícia Millen Penedo
2. Antonio Busnardo Filho
3. Esmeralda Moreno Barrera
4. Heloisa de Almeida Pacheco
5. Ilidia Veleda Vilela Figueiredo
6. Iveta Maria Borges A. Fernandes
7. Lúcia Helena Santos C. Laqua
8. Lucia Monte Serrat Alves Bueno
9. Luiz Bayón Torres
10. Maria Cristina Silvestre
11. Maria Paula Caetano Rego
12. Marisi Mancini
13. Renata Chaves de Carvalho
14. Rosa Iavelberg
15. Silas da Silva
1991
1. Beatriz Bianco
2. Carlos Alberto Hettwert
3. Daniela Levy
4. Elisa Muniz Barreto de Carvalho
5. Joana Teresa Denobile
6. Josiane Avila de Avila
7. Kazuyo Yamada
8. Luci Beanucci
9. Lucilia Helena Franzini
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10.Manassés dos Santos
11.Marcia Maria Arroojo Hippolito
12.Marcia Regina Sobral Fragano
13.Maria de Lurdes Juliano Gonçalves
14.Marilia Xavier Cury
15.Maura Colin Cunha
16.Miriam Isabel M. de S. Medeiros
17.Nadia Maria Dias da Silva Gabriel
18.Neusa Antonini de Souza
19.Olga Maria Botelho Egas
20.Ronaldo Alexandre Oliveira
21.Silvia Gentile Rocha
22.Vera Lucia Barion Belleza
23.Vera Lucia de Oliveira Ponciano
24.Zaneivan de Souza
1992
1. Ana Karen Borba de Araujo Dybwad
2. Angela Meirelles Casé
3. Edna Therezinha Thomazella Cartaxo
4. Helena Maria Cesar Marcondes
5. Lílian Noronha da Silva
6. Maria Cristina Desidério Barbosa
7. Maria Cristina Meirelles Toledo Cruz
8. Maria de Fátima Teixeira Neri
9. Maria Sílvia Bigareli
10.Maria Teresa Velloso Corrêa Giannetti
11.Mayra Moraes de Oliveria Lima
12.Sudário de Lima
1994
1. Ana Maria Giffoni Soares
2. Aurora Coelho Pullin
3. Eduardo Thomé
4. Eiko Matayoshi
5. Evandro de Freitas Gauna
6. Izabel Cristina Bonini Guimarães Rodrigo
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7. Jeferson Gomes de Oliveira
8. Maiko Suzuki
9. Manoel Luiz Cerqueira Filho
10. Maria Amélia Bueloni
11. Maria Aparecida de Mattos
12. Maria Cecília M. Cardoso Garcia
13. Maria José Braga Falcão
14. Rosaly Maria Stefani Ozório
15. Roseli Soares
16. Sandra Yumi Tanaka
17. Simone Cristina Silveira Cintra
18. Solange Santos Utuari
19. Sonia Aparecida Martins de Santana
20. Zoraide Conceição de Almeida Silva
1995
1. Ana Angelica de A. S. Rodrigues
2. Andrea Aparecida Cavinanto
3. Angela Curtopassi Braga
4. Atílio José Avancini
5. Doralice Ferrari
6. Edison Nobuo Osima
7. Fatima Valeria Siqueira Mastantuono
8. Flavia Maria Wolffowitz
9. Francisca Aparecida Andrade Espel
10. Gersony Silva
11. Helenita Magda Silva
12. Iracy Faustino Mello de Ornelas
13. Izabel Mota Costa
14. João Carlos Pereira Junior
15. Juliana Costa de Magalhães
16. Lindalva Aparecida de Souza
17. Mara Morelli
18. Matilde Helena Rossini Rafael
19. Nelson Lorena Filho
20. Ricardo Luiz Valerio Pereira
21. Rose Maria Gozzi
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22.Sandra Cristina Gorni Benedetti
23.Vania Cristina Cerri Joia
24.Werner José Lisboa Kapri
1997
1. Ana Maria Minici Mirio
2. Angela Aparecida T. Barros
3. Dália Rosenthal
4. Denyse Emerich
5. Edvânia Conceição F. A. da Silva Campeia
6. Gisele Cristina F. A. Martini
7. Gláucia Jabanji
8. Heloisa Faria
9. Lígia Maria da Silva Rego
10.Marcia de Cassiano Cabral Moreira
11.Márcia Fátima Gonzales
12.Maria Cristina Rodrigues da Silva
13.Maria Ruth Garcia Guimarães
14.Miriam Minga
15.Paula Ariane da Silva Moraes
16.Rosemary Nunes Soares
17.Silvana da S. Buchini Bomtorin
18.Sumaya Mattar Moraes
19.Vânia Caira Borghi
1998
1. Ana Rita de Freitas Guimarães
2. Ana Rosa Aparecida Araújo Costa
3. Andrea Rubinstein
4. Carlos Alberto Rodrigues Vieira
5. Carlos Antonio Alonso
6. Cristiane Del Nero Velasco
7. Demilson M. Bezerra
8. Diógenes Nicolau Lawand
9. Janete Costa Andrade
10.Janina Mirtes Gladys M. Sanchez
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11.José Marcelo Barbosa
12. Joyce Bisca
13. Maria Regina Martino Tanaka
14. Marina de Falco
15. Monica de Castro Pellegrini
16. Neusa Gonçalves Lustre
17. Rita Maria Mourão Barbosa
18. Sandra Barbosa Pinto
19. Sueli Vital e Silva
20. Tania Lustre De Felipe
21. Wanda Iribanen Santos
22. Wanet Silva de Luna
1999
1. Alberto Adonay Donley Mesquita
2. Ana Cristina dos Reis Michelli
3. Ana Luiza Villa
4. Andrea Alexandre do Amaral e Silva
5. Andrea Roschel Ribeiro
6. Carmem Cruz Guin
7. Érico Alves de Oliveira
8. Geraldo Blay Roizman
9. Helena Pereira de Queiroz
10. Laerte Machado Junior
11. Lúcia Helena Santos
12. Luciana Henn Siqueira de Castro
13. Lucy Pereira Juliano
14. Maria Aparecida Cunha Prado
15. Maria Carmem Borba Orofino
16. Maria de Fátima Paiva de Miranda
17. Maria Estela de Lima
18. Maria Theresa Lugão Rios
19. Marilene Mingoti Machado de Moraes
20. Marli Pedrazza
21. Melina Gomes Marques
22. Renata de Barros Palma
23. Rosely Marques Gimenez
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24.Sergio Kon
25.Shirley Maria da Costa Salgado
26.Tania Martins Barbosa Teixeira
27.Tatiana Ribeiro Prado
28.Vitorina de Fátima Codo
2000
1. Alexandre Dias Ramos
2. Carmem Guizilim Munhoz
3. Ceciana Fonseca Veloso de Melo
4. Derli Escudeiro Veloso de Melo
5. Érica Nogueira Freitas da Silva
6. Fernanda Efigênia Ribeiro
7. Fernanda Pereira Cunha
8. Francisco Figueira de Melo Linares
9. Gabrielle D’Albertas
10.Laura Dantas de Souza Pinto
11.Liu Mara Pinheiro de Andrade
12.Maria Cristina Blanco
13.Maria da Graça Castro
14.Marília Groke Marques
15.Marília Pontone Hellmeiter
16.Marose Leila e Silva
17.Nadime Boueri Netto Costa
18.Paulo Farah André
19.Regina Botelho da Cunha Ferreira
20.Renata de Oliveira
21.Renata Maria Puccetti
22.Renata Meirelles Dias de Carvalho
23.Rita de Cássia Alvim de C. Penteado Pisano
24.Rita de Cássia Demarchi
25.Sérgio Luiz da Cunha
26.Shirley Yumi Jujita
27.Solange da Silva Figueira
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2001
1. Adriana Aparecida Almeida dos Santos
2. Amanda Flores Campadelo
3. Ana Claudia Gondim Bastos
4. Ana Lúcia C. da Cunha Valent
5. Ana Paula Dias
6. Andréa Cristina Flório
7. Aparecido Gonçalves
8. Claudia Pereira da Silva
9. Denise de Souza
10. Euci Selma Siébra Munhoz
11. Fernanda de C. de Almeida Telles
12. Guilherme Nakashato
13. Ivonete Cavalcante de Souza
14. Janete Aparecida Partelli Ruzza
15. Letícia Maria Tonon
16. Marília Bomfim Melo Gonçalves
17. Maristela Dias Pinheiro Turibio
18. Marta Valéria Fernandes Viana
19. Milca Vasni Ceccon Viola
20. Sandra C. Scartezini Kovach
21. Solange Aparecida Gonzales Bassini
22. Tarcísio Brum da Silva
23. Tie Fujino Nakaoka
24. Vera Lúcia Farinha
25. Vitor Carvalho Silva

Total de aprovações em todas as edições do Curso de Especialização
em Arte/Educação da ECA/USP: 279 alunos.
Total de pessoas que passaram pelos cursos: 268.
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