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RESUMO 

MACIEL, Vanessa Santos. Iniciação à docência em arte: contando uma          
experiência transdisciplinar. 2019. 140.p. Dissertação (Mestrado em 
Artes Visuais) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo,            
São Paulo, 2019. 

 

Esta pesquisa tem como objeto uma experiência de iniciação à          

docência que aconteceu em 2013 no curso de Licenciatura em Artes Visuais            

da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, se            

desdobrou em uma experiência implantação de ateliê de linguagens artísticas          

no contraturno de uma escola municipal de Ensino Fundamental, nos dois           

anos seguintes, com vínculo ao Projeto Ateliê Nossa Casa, curso de Extensão            

Universitária que reflete o ensino de arte não-escolar ou não-formal e viabiliza            

o cumprimento do estágio supervisionado obrigatório aos estudantes. Trata         

especificamente da prática de ensino de arte para crianças de seis a doze             

anos, no horizonte da transdisciplinaridade e na perspectiva do iniciado. Dá           

ênfase especial aos saberes decorrentes da experiência da        

artístico-pedagógica e seu sentido para a autoconstituição do sujeito         

arte/educador com auxílio do paradigma da complexidade e de processos          

reflexivos, tendo em vista o conceito de experiência conforme John Dewey.           

Assim, pretende oferecer contribuições para debate da formação inicial dos          

profissionais do ensino da arte na educação formal e não-formal, dentro e fora             

do ambiente escolar. 

 

 

Palavras-chave: 1. arte-educação 2. ensino e aprendizagem da arte 3.          

iniciação à docência 4. experiência I. Rosenthal, Dália II. Título. 

  



 

  



 

ABSTRACT 
 
MACIEL, Vanessa Santos. Iniciação à docência em arte: contando uma          
experiência transdisciplinar. 2019. 140.p. Dissertação (Mestrado em 
Artes Visuais) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo,            
São Paulo, 2019. 

 

This research investigates a teaching initiation experience within the         

course of Visual Arts Teaching at the School of Communication and Arts (ECA)             

at the University of São Paulo (USP) which took place in 2013. In the following               

two years, the experience developed into the implementation of an arts           

program offered to children after the regular period of classes and related to the              

Ateliê Nossa Casa project, a university extension program which reflects          

non-formal /non-school Art Teaching and which enables the supervised         

internships for students- a mandatory requirement for the undergraduation         

program. More specifically, it deals with the Art Teaching Practice for children            

from 6 to 12 years old and considers both a crosscurricular and the             

student-teacher perspectives. It gives special emphasis on the knowledge         

resulting from the artistic-pedagogical experience and their meanings for the          

self-constitution of the art teacher/educator, with the aid of the complexity           

paradigm and reflective processes, considering the concept of experience         

according to John Dewey. Thus, it intends to offer contributions to the debate             

on the pre-service education of the art education professionals in formal and            

non-formal education, inside and outside the school environment. 

 

 

 

 

Palavras-chave: 1. arte-educação 2. ensino e aprendizagem da arte 3.          

iniciação à docência 4. experiência I. Rosenthal, Dália II. Título. 
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1 INTRODUÇÃO 

O que temos aqui é um texto de uma pesquisa sobre iniciação à docência 

em Artes Visuais.  

Texto vem de tecido, palavra que traz o resultado do ato de tecer, do ato 

de urdir e tramar, e expressa a condição de coisa acabada. Tendo por materiais 

as palavras e outras estruturas que partem delas, tais como os assuntos, procuro 

mostrar como teci minha experiência investigativa. 

Assunto é uma palavra definida como algo de que se fala ou escreve, em 

vários dicionários (AULETE, 2019). Quando for indexada, esta pesquisa será 

inscrita nuns dois ou três assuntos, apesar de o texto tratar de vários, se 

considerarmos a primeira definição. Assunto aparece como sinônimo de tema, 

mas às vezes como um conjunto destes: manuais de redação, por exemplo, 

sugerem que se desenvolva a escrita a partir seções menores, os temas de um 

determinado assunto (BLOG DO ENEM, 2019).  Quando usada como adjetivo, a 

palavra assunto significa elevado. Pelo seu conjunto de acepções, assunto 

compõe a metáfora do texto: os relevos do entrelace dos fios da trama formam 

uma textura de elevados, uma textura de assumidos no movimento de pegar e 

soltar pensamentos. Por fim, a escrita, que vem de gravar, também acomoda essa 

possibilidade. 

Ao chamar à atenção para aspectos concretos da escrita, explicar a 

escolha e o uso de um termo, considerar relações possíveis entre suas unidades 

estruturais procuro demonstrar diferentes movimentos de focalização do objeto 

(texto) na construção do conhecimento do mesmo. Os diferentes movimentos do 

olhar obedecem à tarefa de lidar com o emaranhado de dados que o termo texto 

me oferece. 

Assim, partindo da acepção de texto como um ajuntamento de palavras 

relacionadas de modo a tecer algo a ser comunicado, podemos passar à 

abstração e pensar em textualidades e chegar ao grande texto do qual fazemos 

parte. Ora, todo texto pressupõe interação, visto que o seu produtor tem um 

objetivo comunicativo e o leitor ou ouvinte tem expectativas e disposições, a 

textualidade é feita do envolvimento de ambos os agentes no tecido comunicativo. 

E como nenhum texto é independente de nossa rede semântica social, assim que 
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um texto é compreendido e interpretado em função dos textos dos quais somos 

formados, passa a compor essa rede. 

O texto que apresento é o resultado linguístico do meu raciocínio, é um 

reflexo material do conhecimento construído por meio desse raciocínio sobre a 

pesquisa que fiz. Em relação ao seu objeto (a pesquisa), o texto tem seu caráter 

superficial, mas por seu potencial de tecer, ou seja, pelos sentidos a serem dados 

à leitura e após, à medida que a interação se realiza, o texto tem suas dimensões 

expandidas. 

Procuro, assim, trazer uma imagem de construção de conhecimento como 

enredamento, tendo o olhar como primeira forma de interação com ele: o olhar 

que percorre o caminho da trama, avista-a, enxerga-a e rege o gesto que a tece é, 

ao mesmo tempo, a relação com o conhecimento e o seu próprio processo 

constitutivo, cujos movimentos obedecem à tarefa de alcançar o horizonte todo, 

reparar em uma parte, em relações todo-parte, parte-todo, parte-parte, sem que o 

caminho seja totalmente vigiado, nem totalmente autônomo. Tal é o processo de 

conhecer ao qual me refiro mais propriamente, ao descrever e ao mesmo tempo 

propor tal exercício. 

O conhecimento de que trata esta pesquisa é o conhecimento artístico seu 

ensino e sua aprendizagem. Foi por ocasião de minha iniciação à docência em 

arte que pude pensar numa abordagem mais totalizante do objeto de estudo. 

Antes disso, talvez me parecesse natural pensar por um único fio, e várias 

experiências acadêmicas me levavam a desejá-lo e a praticá-lo com excelência.  

Seria necessária uma experiência através da qual eu pudesse interiorizar 

uma nova forma de pensar, ou talvez recuperar o pensamento mais misturado. Foi 

uma ligeira menção à palavra transdisciplinaridade numa aula da disciplina 

Fundamentos da Aprendizagem Artística, que cursei em 2011, obrigatória para 

todas as habilitações do curso de Artes Visuais e introdutória dos estudos do 

ensino da arte, que marcou o início dessa experiência de olhar que, por sua vez, 

deu origem à pesquisa cujo texto está sendo lido. 

O meu “começo” transdisciplinar se deu durante a minha participação no 

Ateliê Nossa Casa, onde cumpri a última parte do estágio regencial obrigatório no 

último ano do curso de Licenciatura em Artes Visuais, e ao qual continuei 
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vinculada por mais dois anos após concluir minha formação, numa tentativa de 

implantação do projeto numa escola pública. 

A pesquisa surgiu quando decidi olhar para esses acontecimentos 

fazendo a pergunta: O que essa experiência tem a dizer para o ensino da arte? Ao 

ter vivido essa experiência, o que eu posso dizer ao ensino da arte? Aos seus 

futuros professores? Aos professores que buscam um recomeço? 

A experiência é relatada ao longo dos capítulos. No primeiro, apresento o 

conceito de transdisciplinaridade, a partir de Basarab Nicolescu e Edgar Morin, e 

alguns de seus intérpretes, explico as circunstâncias em que se tornaram o meu 

referencial teórico. Também apresento noções sobre o termo experiência pelas 

contribuições de John Dewey, Jorge Larrosa e Walter Benjamim. 

No segundo capítulo faço uma reflexão sobre os primeiros impactos da 

experiência de iniciação. Compartilho o meu percurso formativo procurando 

mostrar as suas influências na minha prática e reflito sobre as primeiras ações 

concretas no contexto do Projeto Nossa Casa, tendo como referencial teórico 

ideias de Paulo Freire sobre aprender e ensinar. 

Mas porque refletir enquanto se descreve implica uma temporalidade que 

retarda a apreensão do todo, optei por descrever nossas ações em separado: são 

quatro livretos (Livreto 1, Livreto 2, Livreto 3, Livreto 4) em cada um 

descrevo/relato uma sequência didática distinta. Eles funcionam como um material 

de consulta, caso o leitor queira entender o todo do movimento de criação 

artístico-pedagógica em cada fração, e também marcam uma distinção 

expressiva, pois emprego uma linguagem narrativa descritiva mais descontraída 

(por vezes, esta aparecerá mais diluída no corpo da dissertação). 

No terceiro capítulo trato da experiência de exercer uma nova prática 

docente na escola pública e numa curta experiência de volta ao Ateliê Nossa 

Casa, lugar principal de minha iniciação. Procuro explorar os elementos 

heurísticos dessa fase e das etapas em conjunto com o intuito de compartilhar, 

como resultado dessa pesquisa, a importância da formação inicial para a 

autoconstituição do sujeito artista/docente e seus reflexos na qualidade do ensino 

da arte nos diversos segmentos educacionais. 
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Finalmente, faço minhas considerações finais ressaltando as principais 

contribuições desse empreendimento investigativo, vislumbrando suas possíveis 

continuidades.  
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2 A TRANSDISCIPLINARIDADE COMO TEMA E METODOLOGIA 

 

Neste capítulo faço uma breve apresentação do conceito da 

Transdisciplinaridade com base nos autores selecionados: Basarab Nicolescu e 

Edgard Morin e seus intérpretes, Maria Cândida Moraes e Akiko Santos. 

 

2.1 O QUE É TRANSDISCIPLINARIDADE? 

 

Em poucas palavras, a transdisciplinaridade é uma maneira de olhar que 

não recorta, mas procura devolver os elos perdidos na disciplinaridade.  

Edgar Morin expressa muito bem a fragmentabilidade do conhecimento 

pelo modo como habitualmente o construímos, usando o exemplo da tapeçaria 

para explicar a complexidade do mundo. 

Tomemos uma tapeçaria contemporânea. Ela comporta fios de 
linho, de seda, de algodão, de lã, de várias cores. Para conhecer 
esta tapeçaria seria interessante conhecer as leis e os princípios 
relativos a cada um desses tipos de fio. Entretanto, a soma dos 
conhecimentos sobre cada um destes tipos de fio componentes da 
tapeçaria é insuficiente para se conhecer esta nova realidade que 
é o tecido, isto é, as qualidades e propriedades próprias desta 
textura, com, além disso, é incapaz de nos ajudar a conhecer a 
sua forma e a sua configuração ( MORIN, 2007, p. 85). 

Uma tapeçaria é complexa demais para ser decifrada por uma única 

perspectiva, é preciso olhá-la por todas quanto possível, mesmo sabendo ser 

impossível conseguir todas.  A incompletude é inevitável na realidade perene, mas 

podemos pensá-la como abertura, assim como quando vemos uma circunferência 

não completamente fechada. 

Basarab Nicolescu (2013) e Hilton Japiassu (1976) atribuem a palavra 

transdisciplinaridade a Jean Piaget (1896-1980) em 1970.  

O Trans é o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 

diferentes disciplinas e além de todas as disciplinas, isto é, transcende-as. Trans-
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ascendere quer dizer escalar além (NICOLESCU, 2002, p. 61), um movimento 

vertical ascendente que, justamente, amplia o território focado. Também indica 

atravessamento dos territórios disciplinares, ultrapassagem dos desempenhos 

disciplinares, transparência dos limites disciplinares.  

Disciplina é a forma como o conhecimento é organizado. Essa 

organização, por sua vez, dá origem a forma de organização profissional, ou seja, 

influencia a nossa atuação no mundo. Por isso, reconhecemos os efeitos da 

disciplinaridade em muitas situações cotidianas, como em consultas médicas, por 

exemplo, nas quais o fenômeno da especialização é concretamente 

experimentado.  

Roberto Crema (1991) percebe o conceito de saúde reduzido, o desprezo 

pelos aspectos psicológicos da doença, a frieza da objetividade científica, os quais 

tornam o paciente um objeto de estudo, seu corpo uma máquina no conserto e o 

privam de uma visão sintética do seu caso como sintomas da medicina 

fragmentada.  

Outras situações corriqueiras nos põem em condições análogas muito 

frequentemente. 

Na escola, que é cada vez mais multidisciplinar ao avançar das etapas, o 

interesse ou desinteresse do aluno por uma disciplina pode até influenciar a 

relação professor-aluno, podendo ser um fator para a indisciplina. Nas séries 

superiores de ensino, a fragmentação encontra o seu ápice, ao passo que a 

comunicabilidade é tanto mais rara. Assim, se pode descrever a vida de um 

graduando: quanto mais disciplinas compõem sua grade, maior acúmulo de 

tarefas, mais processos avaliatórios, maior pressão de prazos, maior esgotamento 

físico e mental. Os programas são quebra-cabeças, e nem sempre formam uma 

imagem inteligível e reconhecível. 

A palavra disciplina refere forma de aproximação, seguimento de regras e 

de caminho para o conhecimento, tem a mesma raiz etimológica que discípulo e 

discente, designa, portanto, uma forma de aprender. Cada disciplina tem suas 

palavras, seus conceitos, seus alcances, portanto, seus territórios demarcados. 

O fenômeno denominado big-bang disciplinar por Nicolescu (2000, p. 14) 

é, como próprio nome sugere, a fragmentação explosiva incontrolável do saber 
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que nos leva à alienação da realidade concreta e compartimentaliza até mesmo 

nossa experiência. Há oito anos, no Congresso internacional de Educação 

Superior celebrado em Istambul, Turquia, o físico estimou mais de 8000 

disciplinas acadêmicas (NICOLESCU, 2013). Quanto mais surgem disciplinas, “o 

conhecimento vai se tornando mais diversificado, e vamos nos tornando 

prisioneiros de um discurso tanto mais rigoroso quanto mais separado da 

realidade global, e das realidades humanas.” (GUSDORF, 1975 apud JAPIASSU, 

1975, p. 14). 

Hilton Japiassu (1934-2015), estudioso de epistemologia e da história das 

ciências, interpreta o fenômeno da fragmentação como um quadro patológico do 

saber que afeta a nossa linguagem impedindo-nos de comunicar e construir 

relações entre nós e com o mundo, como observa: 

 
[...] as disciplinas científicas, cada vez mais distanciadas da 
existência concreta, constituíram-se como linguagens herméticas, 
reservadas aos iniciados, e que parecem absorver-se ou perder-se 
no niilismo de suas abstrações bem comportadas. A verdade que 
elas procuram, e que por vezes encontram, é uma verdade em si e 
para si, que nada mais diz a ninguém ou, pelo menos, que 
renunciou a assumir a função primordial da vinculação do homem 
com o mundo onde ele reside. (JAPIASSU, 1975, p. 16). 
 

Nicolescu também ressente a incomunicabilidade sob o termo 

“babelização”, processo que põe em risco a nossa própria existência, por gerar 

incompetência lideracional. Ele o exemplifica a partir da definição de líder 

(individual ou coletivo) como aquele que é capaz de levar em conta todos os 

dados do problema que examina. Mas procurando assim agir, mesmo que reúna 

os “melhores especialistas em suas especialidades não consegue gerar senão 

uma incompetência generalizada, pois a soma das competências não é a 

competência.” (NICOLESCU 2000, p. 14). 

Morin (2007b, p. 14) denuncia o problema, como “uma inadequação ampla 

profunda e grave” entre o saber fragmentado em elementos “desconjuntados e 

compartimentados” nas disciplinas (isto é, do nosso modo de conhecer e de 

ensinar) e as “realidades multidimensionais globais transnacionais planetárias”. 

Temos problemas cada vez mais “transversais, polidisciplinares e até mesmo 

transdisciplinares ”mas separamos os objetos de seu meio, as disciplinas umas 
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das outras, e assim viciamos em fracionar problemas a ponto de nos tornarmos 

incapazes de enfrentá-los.1 Segundo este autor, temos a responsabilidade de nos 

adequar diante do que chama desafio da globalidade, porém quanto mais os 

problemas se tornam multidimensionais, maior é nossa incapacidade para pensar 

sua multidimensionalidade.  

Em termos de escala, sabe-se cada vez mais de menos, há 

proporcionalidade inversa entre nosso saber e resolver. Comparemos os avanços 

em estudos genéticos que têm decodificado uma partícula cada vez menor da vida 

à necessidade cada vez maior de confrontar disciplinas que respondam às 

questões bioéticas, por exemplo (MACHADO, 2001). Mais do que a solução de 

questões de ética médica (princípios, relação médico-paciente, direitos do 

paciente consentimento informado, entre outros), a Bioética pode estabelecer 

pontes não somente entre biologia e ética, mas entre as religiões e a(s) ciência(s), 

seu propósito original era ser uma ponte para o futuro (PESSINI, 2013). 

Quanto mais um conhecimento é aprofundado, mais vasto é o território do 

problema a ele relacionado, reclamando uma abertura para o todo complexo, e um 

foco que enquadre uma unidade entre os saberes. A disciplinaridade afeta nossa 

compreensão do mundo, estreitando o nosso chão, encurtando a nossa visão, ao 

passo que os problemas atuais a requerem cada vez mais ampla e global. 

Uma imagem de conhecimento que podemos admitir para a 

disciplinaridade é a da corrente, remetendo-nos à herança de Descartes, que 

postulou a aquisição do conhecimento por um método que consiste em três regras 

básicas: começar sempre do simples ao complexo (por exemplo, da célula ao 

meio ambiente na biologia; do ponto e da reta ao sólido na geometria); diante de 

algo não simples, decompor esse objeto ao ponto de se conseguir partes 

compreensíveis (por exemplo, as tarefas simples de uma linha de montagem da 

indústria, ironizada por Chaplin); encadeamento lógico das partes ou a própria 

montagem em sua ordem linear. Daí temos o frequente discurso pedagógico do 

                                            
1
 Não foi possível entender o prefixo poli em relação aos prefixos pluri e multi usados por 

Nicolescu. 
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encadeamento, nas palavras do professor Nilson Machado (2011, informação 

verbal)2. 

O paradigma da simplificação, termo cunhado por Morin (2007) ao legado 

cartesiano, é responsável pelos maiores progressos do conhecimento científico e 

da reflexão filosófica e ao mesmo tempo pelo surgimento de uma inteligência 

cega, de uma ignorância nova, devido ao seu modo mutilador de organizar o 

conhecimento, isto é, por operações de abstração, disjunção e redução. Por estas, 

o objeto é separado de seu meio ambiente, o elo entre o observador e a coisa 

observada é perdido: realidades-chaves são desintegradas ao passarem por entre 

fendas das disciplinas. E não havendo associação entre os “elementos disjuntos 

do saber”, “não há possibilidade de registrá-los e de refleti-los. (MORIN, 2007, p. 

9-11). 

Retomando o exemplo de Morin, cada fio pode ser uma disciplina: nem 

um fio ou todos os fios, mas somente é o entrelaçamento dos fios que traz a 

realidade da tapeçaria. Há, evidentemente, diferenças entre disciplinas escolares, 

disciplinas científicas e disciplinas acadêmicas dos diversos cursos de nível 

superior, mas essas diferentes formas de condução de processos cognitivos são 

marcadas pela separabilidade. 

Para a construção de pontes entre diferentes disciplinas surgiu, na metade 

do século 20, a pluridisciplinaridade que é a resolução de um problema a partir da 

contribuição de mais de uma disciplina, sendo que seus métodos permanecem 

distintos, mas o objeto de estudo é compreendido e enriquecido pelo cruzamento 

desses saberes, e da interdisciplinaridade, que é quando o método de uma 

disciplina é transferido à outra: no grau de aplicação propriamente, no grau 

epistemológico ou no grau de geração de outra disciplina. Em ambos os casos, a 

pesquisa permanece inscrita na estrutura disciplinar, embora ultrapassagem das 

disciplinas ocorra. No seu terceiro grau, a interdisciplinaridade gera outras 

disciplinas, contribuindo com o big-bang disciplinar (NICOLESCU, 2000, p. 14-

15).3 

                                            
2
 MACHADO, Nilson. Tópicos de Epistemologia (disciplina EDM5804-5), Aula 3, 2011. 

3
 O prefixo pluri aparece somente no francês e no português, em traduções no espanhol e inglês, 

usa-se multi com mesmo sentido de pluri. Neste texto, conservamos a diferença do texto em 
português multi para a multiplicidade sem pontes. 
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Apesar desses esforços, ainda há um vazio de conhecimento entre e além 

das disciplinas que não pode ser assim explorado, que diz respeito à 

compreensão do mundo, visto que a realidade deste não é disciplinar. Um mundo 

para o qual “um dos imperativos é a unidade do conhecimento”. (NICOLESCU, 

2000, p. 15). 

Uma percepção mais aguçada da realidade e uma abertura 

epistemológica fazem-se necessárias para transcender as fronteiras disciplinares, 

eis a pretensão da transdisciplinaridade: dar a conhecer o mundo a partir do que 

está entre e além do que as disciplinas ensinam, não obstante a inesgotabilidade 

do que ensinam. Nesse sentido, como as referidas formas, a Transdisciplinaridade 

é complementar à disciplinaridade e todas elas atuam como setas do mesmo arco, 

o “arco do conhecimento”. Mas mesmo quando é complementar, é radicalmente 

diferente, por sua finalidade (NICOLESCU, 2013), suas dimensões 

epistemológicas, materializadas na metodologia transdisciplinar (MORAES, 2008), 

conforme veremos.  

Porque a pluri e a interdisciplinaridade são formas de religação que 

ultrapassam as disciplinas é comum serem confundidas com a 

transdisciplinaridade, o que é prejudicial por esconder suas diferentes finalidades 

(NICOLESCU, 2000, p. 15). Enquanto as primeiras preocupam-se, na maioria das 

vezes, por fragmentos de um único nível de realidade a transdisciplinaridade se 

preocupa pelas dinâmicas engendradas pela ação de vários níveis de realidade ao 

mesmo tempo (NICOLESCU, 2013).  

2.1.1 A METODOLOGIA TRANSDISCIPLINAR 

Em termos metodológicos a transdisciplinaridade propõe três pilares 

básicos: Níveis de Realidade; Complexidade; Lógica do Terceiro Incluído. 

Apesar de Nicolescu apresentá-los nesta ordem, prefiro começar pelo 

segundo pilar, a Complexidade, porque temos alguma familiaridade com ela em 

nossas experiências comuns, no menor fragmento de realidade. Akiko Santos, et 

al. (2009), por exemplo, situa a Complexidade como o terceiro pilar. Essa 

circularidade reforça a dinâmica entre os pilares, mas, a meu ver, também 
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confirma o papel da complexidade em auxiliar o entendimento dos outros dois 

(pilares).  

2.1.1.1 COMPLEXIDADE 

Pode ser que, ao recordarmos nossas experiências escolares e 

considerarmos uma disciplina qualquer como um pequeno fragmento de realidade, 

reconheçamos a vivência da complexidade tanto em relação a uma disciplina 

como na lida com a diversidade disciplinar. Porém, é quando enumeramos os 

fatores de que dependem a solução de um problema real, que ficamos confusos e 

encontramos dificuldades tanto em abordá-lo por meio de uma única disciplina, 

como em articular os conhecimentos das disciplinas que nos oferecem pistas. 

Por causa da multiplicação das disciplinas a realidade fica 

multifragmentada e, portanto, mais complexa. Em resposta, buscamos novas 

abordagens simplificadoras. É assim que a complexidade “nutre-se da explosão 

da pesquisa disciplinar”, e ela mesma determina a aceleração da multiplicação 

das disciplinas. (NICOLESCU, 2000, p. 23). 

Para Nicolescu o conhecimento do complexo passa pela pergunta quanto 

à origem da complexidade. Seria ela criada por nossa mente ou pertencente a 

natureza das coisas e dos seres? O físico se propõe a respondê-la ao menos 

parcialmente, recorrendo aos estudos dos sistemas naturais, donde conclui que as 

duas afirmações podem ser aceitas como verdadeiras:  

[...] A complexidade das ciências é antes de mais nada a 
complexidade das equações e dos modelos. Ela é, portanto, 
produto de nossa cabeça, que é complexa por sua própria 
natureza. Porém, esta complexidade é a imagem refletida da 
complexidade dos dados experimentais, que se acumulam sem 
parar. Ela também está, portanto na natureza das coisas 
(NICOLESCU, 2000, p. 25). 

 

Foi Edgar Morin quem formulou o paradigma da complexidade a partir de 

seus estudos multidimensionais e seu combate ao saber fragmentado. Suas 

principais contribuições foram reagrupadas no livro Introdução ao Pensamento 

Complexo (2007), ao qual recorri nesta pesquisa.  
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A ideia de complexidade não esteve sempre no vocabulário científico, a 

não ser em oposição a uma operação excessivamente simplificadora, com 

conotação de conselho. Tinha terreno na filosofia, com a contribuição da dialética 

hegeliana que pensa a identidade a partir da contradição e transformação 

(MORIN, 2007, p. 33).  

Foi o próprio desenvolvimento da ciência física, no séc. 19, que outrora 

trouxera a “ordem impecável do mundo” e seu “determinismo absoluto e 

perpétuo”, que levou à conclusão de que “o cosmos não é uma máquina perfeita, 

mas um processo em vias de desintegração e de organização ao mesmo tempo” 

(ibidem, 2007, p. 14). A complexidade já havia entrado na ciência por esta via, 

mas passa a ser notada mesmo a partir do surgimento da cibernética 

(ibidem,2007, p. 34).  

Antes disso, e porque já aparecia no cotidiano, sempre aparentemente 

simples, passou a ser descrita pelos romances do século 19 e início do século 20, 

por exemplo, quando personagens singulares são concebidos e desempenham 

vários papéis sociais em seus contextos: complexidade social e complexidade 

psicológica demonstram o uno e o múltiplo num mesmo enquadramento4 (MORIN 

2007, p. 57-58). 

Complexus é o que é “tecido junto”: suas constituintes heterogêneas estão 

inseparavelmente associadas (MORIN 2007, p. 13). A complexidade é um 

fenômeno quantitativo de unidades de interações e de interferências que desafiam 

nossas possibilidades de cálculos e que compreendem também incertezas, 

indeterminações, aleatoriedades, acasos. A incerteza decorre de nossos limites de 

entendimento ou pode estar mesmo inscrita no fenômeno. Nesse caso, Morin os 

classifica como sistemas semi-aleatórios cuja ordem é inseparável dos acasos 

que os concernem (2007, p. 35). 

A complexidade é também definida por Morin como o “tecido dos 

acontecimentos, ações e interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico” (2007, p. 13). Porque apresenta "traços 

inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da 

incerteza,” o conhecimento tende a tentar torná-la inteligível, rechaçando a 

                                            
4
  Morin se refere às obras de Balzac e Dickens. 
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desordem, afastando o incerto, selecionando os elementos que serão precisados, 

clarificados, distinguidos e hierarquizados. Para que tais operações não conduzam 

a cegueira da inteligência é preciso renunciar a ambição do paradigma 

simplificador de controlar e dominar o real, ao contrário disso, é preciso exercer 

um pensamento tal, capaz de lidar com este, pelo diálogo e negociação (2007, p. 

6).  

Tal exercício é possível quando eliminamos de nossas mentes duas 

ilusões: a de eliminar a simplicidade, quando somente devemos recusar suas 

consequências mutiladoras, e a de confundir complexidade e completude. O que o 

pensamento complexo aspira é o conhecimento multidimensional. Ele é animado 

por uma “tensão permanente entre aspiração a um saber não fragmentado, não 

compartimentado, não redutor e o reconhecimento do inacabado, da incompletude 

de qualquer conhecimento.” (MORIN, 2007, p. 7).  

Trata-se do desafio do enfrentamento do total, de desenvolver a 

capacidade  de conceber a conjunção do uno e do múltiplo (unitat multiplex), que 

é diferente de unificar abstratamente anulando diversidades, ou de justapor a 

diversidade sem conceber sua unidade (MORIN, 2007, p. 12).  

Assim, não é necessariamente a multiplicidade que traz a complexidade, 

mas a perspectiva de captação não linear, como meio de transcender dimensões. 

Trata-se de situar-se arriscadamente “no coração da relação entre o simples e o 

complexo”, relação essa, “antagônica e complementar” (MORIN, 2007, p. 103), de 

situar-se precisamente, no pulsar da relação entre o todo e as partes, feita ao 

mesmo tempo de relativa autonomia e profunda dependência (DEMO, 2008).  

 

2.1.1.2 VÁRIOS NÍVEIS DE REALIDADE 

Nicolescu entende a Realidade como aquilo que resiste às nossas 

experiências (2000, p. 21). Assim, há leis que determinam que as coisas sejam 

como são independentemente de nossas impressões sobre elas.  

Nosso mundo macrofísico, por exemplo, é regido pela lei da 

separabilidade entre os diferentes objetos que o constituem. Assim, se dois 

objetos interagem num momento e noutro se afastam, sua interação tende a ser 
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cada vez menor à medida desse afastamento. O mesmo não ocorre no mundo 

microfísico ou mundo quântico, no qual as entidades quânticas continuam a 

interagir entre si qualquer que seja o seu afastamento formando um todo 

indissociável. Além disso, os quanta não são nem partícula, nem onda, ou noutra 

hipótese são um e outro ao mesmo tempo.  

A lei de causalidade local do mundo macrofísico, dá lugar à causalidade 

global no mundo microfísico (ibidem, 2000, p. 20). Este limite em que há 

descontinuidade das leis é que distingue os mundos quânticos e macrofísico em 

dois níveis distintos da mesma realidade. Nas palavras de Maria Cândida Moraes 

(2008, p. 52): “Mundos diferentes são regidos por leis diferentes, o que indica que 

a lógica que rege o mundo quântico é diferente da lógica que rege a realidade e 

macrofísica.” 

Nessa mesma realidade (a realidade do mundo físico), os cientistas que 

se dedicavam ao estudo da natureza pelas regras de aproximação da física 

tradicional, a começar pela existência de um único nível de realidade ou de 

materialidade, descobriram, a partir do início do século 20, a coexistência de dois 

mundos diversos, regidos por diferentes lógicas e níveis de causalidade nos quais 

um mesmo objeto pode apresentar dois comportamentos distintos. Foi assim que 

derrubaram o mito da previsibilidade da matéria (MORAES, 2008, p. 53-54). 

Deve-se, portanto, entender por realidade um conjunto de sistemas  

invariável sob a ação de um número de leis gerais. Dois níveis serão considerados 

diferentes se, passando de um ao outro, houver rupturas das leis e dos conceitos 

fundamentais. Ao formular tal princípio, Nicolescu nos alerta a não confundirmos 

níveis de realidade com níveis de organização, pois estes não pressupõem tais 

rupturas. Ele o exemplifica ao comparar a economia marxista à física clássica: são 

conhecimentos distintos, mas pertencentes a um único e mesmo nível de 

realidade (2000, p. 22). 

As evidências da coexistência de níveis distintos de realidade do mundo 

físico nos ajudam a repensar a ideia que temos de nossa própria existência, a não 

rejeitar outros modos de conhecimento do mundo e de interpretação de sua 

realidade, a desconfiar do papel de nosso estado de consciência neste exercício 

interpretativo. 
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2.1.1.3  A LÓGICA DO TERCEIRO INCLUÍDO 

 

A lógica tem por objeto de estudo as normas da verdade ou validade. 

Normas determinam uma ordem que, por sua vez, produzem uma leitura do 

mundo (NICOLESCU 2000). 

A lógica clássica se baseia em três axiomas: A, não-A e T 

A é A - identidade; 

A não é não-A - não contradição; 

T - terceiro excluído, não existe um terceiro termo incluído porque A não 

pode ser A e não-A ao mesmo tempo. 

Em um mesmo nível de realidade, os últimos são equivalentes, a ponto de 

a distinção entre eles se perder. Mas ao admitirmos outro nível de realidade, nele 

poderá existir um terceiro termo em que A é não-A ao mesmo tempo, esta é a 

lógica do Terceiro incluído. A lógica do terceiro incluído é não-contraditória, o 

axioma T da lógica clássica vale somente ao nível de realidade de A e não-A. 

Somente a partir da teoria dos níveis de realidade é que chegamos a uma nova 

lógica não binária, mas ternária, na qual o termo T não é equivalente ao axioma 

da não-contradição. Assim o terceiro termo é incluído, desde que se abranja um 

nível a mais de realidade. 

Quando consideramos os dois níveis de realidade do mundo físico somos 

onda e partícula ao mesmo tempo. 

A imagem que nos permite compreender a lógica do terceiro incluído é a 

do triângulo apresentada por Basarab Nicolescu (2002, p. 51): 

 

  



30 
 

Figura 1 – Representação simbólica da ação lógica do Terceiro Incluído 

 

Fonte: NICOLESCU, 2002, p. 51 (detalhe baseado no diagrama p. 47) 

Segundo essa lógica, todo elemento, fenômeno ou evento tem seu 

antielemento, antifenômeno, antievento. Do ponto máximo desse antagonismo ou 

contradição, emerge um estado T que resolve a contradição num nível superior de 

realidade (SANTOS 2009, p. 103). Sobre a oposição entre sujeito e objeto, por 

exemplo, forma-se um vértice unificador desses pares opostos. A interação 

sujeito-objeto os unifica, dando origem ao sistema observante, termo usado por 

Moraes (2006) ao explicar a interdependência existente entre observador, 

processo de observação e objeto observável. 

Do ponto máximo do antagonismo ou contradição emerge um estado T 

que resolve a contradição em um nível superior de realidade na qual os pares 

coexistem numa articulação dinâmica (SANTOS, 2009, p. 103). 

Temos o potencial de vivenciar outra ordem de realidade, em outro estado 

de consciência, pois a realidade vivenciada é função do estado de consciência em 

que nos encontramos. Ao passarmos a outro estado de consciência a lógica pela 

qual dialogamos com o mundo não se sustenta (CREMA, 1991). O que é lógico 

num estado de consciência não o é mais em outro, por isso às vezes 

experimentamos um estranhamento quando revisamos nossas percepções ou 

condutas adotadas em experiências passadas, por exemplo. 



31 
 

A lógica do terceiro incluído nos estimula a pôr em diálogo os pares 

contraditórios de uma unidade complexa, a partir da exploração dos diferentes 

níveis de percepção (NICOLESCU, 2002, p. 52). 

Pelas urgências do mundo atual o conhecimento transdisciplinar precisa 

estar na educação superior. Para que a Universidade cumpra o seu papel de gerar 

o conhecimento para o desenvolvimento sustentável é necessário que reconheça 

esse novo tipo de conhecimento, o que implica numa abertura multidimensional do 

processo de aprendizagem, sem o qual não atingirá seus objetivos de 

universalidade, nem conseguirá atuar na redefinição dos valores que governam 

sua própria existência. (NICOLESCU, 2013). 

A tabela de Basarab Nicolescu mostra as principais diferenças entre a 

Educação Disciplinar e a Educação Transdisciplinar. Por meio dela podemos 

observar que o conhecimento transdisciplinar complementa o conhecimento 

disciplinar e ambas as metodologias se baseiam numa atitude científica5. 

  

                                            
5
 Tradução minha. 
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Tabela 1 – Educação Disciplinar (ED) versus Educação Transdisciplinar (ET) 

Educação Disciplinar (ED) Educação Transdisciplinar (ET) 

in vitro  ao vivo 

Um nível de realidade  Vários Níveis de realidade 

Mundo externo - Objeto Correspondência entre o mundo externo 
(Objeto) e o mundo interno (Sujeito) 

 Acúmulo de conhecimento  Compreensão 

Inteligência analítica  Novo tipo de inteligência - Harmonia entre 
mente, emoções e corpo 

Lógica Binária Lógica do Terceiro Incluído 
 

Verdade absoluta / Falsidade absoluta  Verdade relativa 

Orientada para o poder pela posse do 
conhecimento 

Orientada para o espanto e 
compartilhamento do conhecimento 

 Exclusão de valores   Inclusão de valores 

 

Fonte: NICOLESCU, 2013 

 Ao apresentar a transdisciplinaridade, ofereço uma cifra para a 

interpretação das condutas adotadas na minha pesquisa, que é também uma 

forma de participar e contribuir com a renovação universitária almejada e 

fundamentada pelos cientistas: “Construir a mente transdisciplinar na 

Universidade é o nosso principal desafio” (NICOLESCU, 2013).  

 Porque a transdisciplinaridade ainda é um jeito novo de conhecer, à medida 

que ainda estamos condicionados ao paradigma simplificador e à lógica clássica, 

é necessário distingui-lo. Tendo-o, assim, apresentado, compartilho minha 

confirmação de sua efetividade por meus próprios exemplos.  

Assumo que qualquer esforço para pensar a prática docente descondicionada do 

paradigma simplificador traz resultados, ainda que não atinjam os mais altos graus 

de transdisciplinaridade, reclamados por Nicolescu (2000, p.17).  
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2.2 POR QUE TRANSDISCIPLINARIDADE NESTA PESQUISA? 

 

A transdisciplinaridade é tema desta pesquisa porque o projeto do Ateliê 

Nossa Casa, aqui tematizado, é um projeto de prática transdisciplinar; porque 

adotei essa prática enquanto licencianda, monitora e arte/educadora recém-

formada e porque essa experiência foi tão relevante, a ponto de fazer-me voltar-

me a ela mais uma vez, como pesquisadora. Mas ao voltar-me a ela e 

compartilhar os melhores resultados de transdisciplinaridade que obtive, procuro 

fazê-lo influenciada pelos pilares metodológicos que apresentei, perseguindo a 

metodologia transdisciplinar a fim de alcançar a transdisciplinaridade em algum 

grau.  

A gradação de religação dos saberes, pluri-inter-trans, situa a 

transdisciplinaridade no ápice. Por isso esta é, ainda hoje, tida como um sonho, 

como algo não plenamente realizável, situado no plano dos ideais. Assim 

considerou Japiassu (1975) ao interpretar o próprio Piaget, praticamente à época 

em que o cientista teria usado o termo pela primeira vez. 

De acordo com a pesquisa de SANTOS, Akiko et. al, (2009), quando o 

desempenho de licenciandos é comparado ao dos mestrandos em exercícios de 

prática transdisciplinar no âmbito da docência, os primeiros resistem menos, mas 

apresentam resultados piores. Todavia, a transdisciplinaridade não se mede pela 

superposição de saberes, ou mera soma destes. A atitude transdisciplinar, que 

enxerga além e através dos saberes existentes, não depende de uma 

multiplicidade de disciplinas, nem do rigor da forma do sistema de trocas entre 

elas, mas da sustentação dos referidos pilares metodológicos. 

Conservei na mente que a transdisciplinaridade é uma maneira de pensar 

complexamente, de lidar com o emaranhado, de conjugar níveis distintos de 

realidade, de encarar os contextos e operar com as dicotomias, de revalorizar a 

intuição, o imaginário, a sensibilidade e o corpo, ou seja, todo o potencial de cada 

ser humano, na construção e na transmissão do conhecimento. 
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2.3 MÉTODOS 

 

A pesquisa opera com níveis distintos de percepção, o do tempo dos 

acontecimentos e o da reflexão sobre eles, contígua à redação deste texto. 

Como foi mencionado, procurei agir sob influência dos seus pilares 

metodológicos da transdisciplinaridade. Assim procurei no meu emaranhado uma 

unidade complexa. 

 Porque a unidade complexa escolhida é a experiência, valho-me de 

métodos autobiográficos (BUENO, 2002) ou autoetnográficos (FORTIN, 2009), 

posto que sou autora e sujeita da minha própria pesquisa, e opero com o curso da 

sua narrativa explorando os contextos totais, isto é as circunstâncias e os 

sentipensamentos (MORAES, 2008) e ao mesmo tempo valorizo minha própria 

experiência de análise dos acontecimentos observados e vivenciados (DOS 

SANTOS; BIANCALANA, 2017).  

Fiz exercícios narrativos, em torno da experiência em minha própria 

perspectiva. O nó dos acontecimentos é o evento aula, mas o conteúdo narrado 

não tem a aula como unidade narrativa, porque a memória não se acomoda em 

tais demarcações. Somente a última narrativa têm essa abertura focal. 

No início da pesquisa realizei exercícios narrativos distintos. Tomei 

distância do meu objeto por recursos ficcionais: Concebi uma personagem e 

concedi-lhe protagonizar minhas histórias, e contei minhas histórias mediante os 

recursos do gênero literário. Mas interrompi esse exercício, optando por 

compartilhá-lo (em parte) nos anexos. Realizei entrevistas de pessoas envolvidas 

nos acontecimentos, com o intuito de compreender as experiências da 

experiência. Mas novamente interrompi também esse exercício, optando 

novamente por compartilhá-lo (em parte) nos anexos. 

Tais exercícios foram realizados com base em contribuições de Jerome 

Bruner (1915-2016) e Walter Benjamin (1892-1942).  

Desde pequenos aprendemos muito sobre a vida a partir do que nos 

contam os outros. Jerome Bruner viu evidências fortíssimas de que a 

compreensão de narrativas é das habilidade mais precoces que aparecem nas 

crianças e é a forma de organizar a experiência humana mais largamente utilizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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(1991, p. 9, grifo meu), devendo ser considerada inerente à práxis social antes de 

atingir expressão linguística (BRUNER 1997, p. 72 ). As narrativas são maneiras 

organizar as nossas experiências, ainda que o resultado dessa organização não 

seja reconhecidamente uma narração enquanto gênero discursivo. Procurei 

explorar o gênero narrativo e suas características morfológicas como estratégia de 

organização de minha(s) experiência(s), até que elegi o que modo como organizei 

essa dissertação. Apesar de me apoiar em Bruner, não apresento as referidas 

características aqui esmiuçadas como estão em Atos e significação, pois julguei 

que seria mais adequado fazê-lo se os exercícios interrompidos viessem a fazer 

parte do corpo da dissertação. Esse julgamento também é de natureza estética, 

conforme entenderemos. 

O exercício narrativo escolhido traz o fluxo dos acontecimentos, distinto da 

reflexão sobre eles. A reflexão, por sua vez, se dá em torno do sentido formativo e 

autoconstitutivo da experiência, ou seja, da inteireza da mesma. A primeira fase 

traz a recordação do passado vivido anteriormente ao processo de elaboração 

dessa dissertação. Num dado momento deste processo de escrita e sob efeito do 

movimento reflexivo, exponho-me novamente ao exercício vivencial, em certa 

medida comprobatório, e o compartilho no calor de sua hora. 

Em termos práticos, conto o todo dos acontecimentos que deram origem a 

essa pesquisa, e retomo alguns fios entrelaçando-os com coisas que aprendi ao 

vivenciá-la, ao carregá-la e combiná-la com outras. Então vou a campo 

novamente e compartilho dados razoavelmente brutos dessa nova exploração.  

A separação da narrativa da experiência do corpo da dissertação 

possibilita a movimentação desse passado no fluxo da leitura, o que tem um 

sentido representativo do exercício reflexivo sobre uma experiência. Temos um 

processo cumulativo, em que a experiência se inscreve no tempo, “o passado 

reforça o presente e o futuro é uma intensificação do que existe agora” (KAPLAN, 

2010, p. 28).  

Por vezes, a ação de narrar, bem como os meios para fazê-lo 

(principalmente a escrita) é apresentado de modo a não deixar transparente a 

própria experiência de narrar, de redigir, e de leitura que está acontecendo. Por 
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isso, algumas vezes, produzi segmentos metalinguísticos, como procurei 

demonstrar no exercício proposto nos primeiros parágrafos da introdução.  

Compus partes desse texto com a regularidade estrutural com a qual 

sugiro a aula, do ponto de vista formal. 

Procurei mostrar o meu apreço por marcas de oralidade ao usar certas 

palavras em alguns segmentos, ao expressar-me por metáforas e ao selecionar 

referências que foram fontes orais eventual ou originalmente.6 

As metáforas indicam analogias que facilitam a compreensão, mas que 

somente funcionam de acordo com contextos. Pensemos no quanto a educação é 

o lugar privilegiado destes e perceberemos que elas estão sempre presentes no 

discurso pedagógico (estão igualmente presentes no discurso científico, apesar de 

a poesia ser o seu lugar privilegiado). Entretanto, porque não enunciam 

diretamente a analogia que indicam, é preciso estar atento ao que sugerem e à 

sua validade para o contexto vivenciado (SCHEFFLER, 1974). 

As metáforas são imagens que refletem a imaginação das culturas, trazem 

o que é considerado inadequado, o que é adequado e até o que deveria ser a 

sociedade em questão (LAKOFF e JOHNSON, 1988).7 

Não existe uma imagem do conhecimento que seja mais correta no 

sentido de descrever perfeitamente processos cognitivos, entretanto, o modo 

como imaginamos o conhecimento influencia diretamente as relações com eles. 

Assim, as metáforas já mencionadas, e as que ainda aparecerão no presente 

texto, servirão para expressar tais relações. 

Assim por exemplo, a imagem da rede pode nos ajudar a nos relacionar 

com os processos cognitivos de maneira menos fragmentária: Pensar a 

aprendizagem como entrelaçamento de fios múltiplos em que consideramos 

simultaneamente direções, tensões e distensões, e lembrar que não é possível 

compreender a sua trama por cortes, ajuda a pensar os problemas por 

abordagens menos parciais, mas por vários focos e perspectivas complementares. 

Tendo enumerado os métodos dos quais tenho consciência de ter usado, 

cabe ainda, apresentar os meus referenciais para a noção de experiência 

presente em minha reflexão. 

                                            
6
 Alguns textos são transcrições de apresentações orais. 

7
 LAKOFF e JOHNSON, 1988, apud DUSSEL, 2003, p. 94 
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2.4 UMA EXPERIÊNCIA E O SEU SABER 

A experiência é algo que acontece o tempo todo porque “a interação do 

ser vivo com as condições ambientais está envolvida no processo de viver.” 

(DEWEY, 2010, p. 109). John Dewey se dedicou à compreensão do termo, e em 

seu livro A arte como experiência explica o que é ter uma experiência, 1934 

(ibidem, p. 109-141). O autor tanto descreve os processos envolvidos com 

distingue categorias de experiência. Por essa formulação inicial, tudo o que é 

interação pode ser tido por experiência, mas no desenvolvimento de suas ideias, o 

autor as diferencia umas das outras por suas qualidades, e assim as hierarquiza, 

indo da mera interação à experiência estética. 

Dewey aponta as situações de resistência e conflito, bem como os 

aspectos e elementos do eu e do mundo como os modificadores da experiência, 

pois trazem emoções e ideias. Dessas tensões “emerge a intenção consciente”. 

Mas em uma experiência incipiente “as coisas são experimentadas, mas não de 

modo a comporem uma experiência singular”. O que observamos e o que 

pensamos, o que desejamos e o que obtemos não concordam entre si; a 

experiência começa e para sem ter atingido o seu fim original (Ibidem, p.109-110, 

grifos do autor). 

Assim que estabelece esse contraste, o autor aprofunda a definição da 

experiência singular pela descrição e ilustração de suas qualidades.  

Primeiro explora a noção de inteireza, a partir de comparações espaço-

temporais: um percurso; uma sucessão de partes que compõem começo-meio-

fim, uma demarcação no fluxo vital que se destaca pela distinção do que veio 

antes e depois; a percepção da coisa completa em si mesma, por ela se 

apresentar como um resumo de tudo o ela mesma pode ser. “Essa experiência é 

um todo que carrega em si seu caráter individualizador e sua autossuficiência. 

Trata-se de uma experiência” (Ibidem, p.110, grifo do autor). 

Depois, Dewey identifica os recursos linguísticos que acusam a 

singularidade da experiência - “isso”; “aquela”; “uma”. E se apoia em ilustrações 

narrativas e em componentes gerais de uma narrativa para tratar de aspectos da 
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experiência - auge; começo e conclusão autênticos; ruptura; descontinuidade; - 

“os quais fazem a vida cheia de histórias, cada qual com seu enredo e movimento 

para o seu fim” (2010, p. 110-113). 

Assim, permite situar a experiência singular com base em sua narrativa: 

No discurso sobre uma experiência, devemos servir-nos desses 
adjetivos de interpretação. Ao repassar mentalmente uma 
experiência, depois que ela ocorre, podemos constatar que uma 

propriedade e não outra foi suficientemente dominante, de modo 
que caracteriza a experiência como um todo. (DEWEY 2010, p. 
112, grifo do autor). 

É como se o discurso fosse uma espécie de terceira camada. Tem-se uma 

experiência de qualidade ímpar, depois dela, faz-se um repasse mental e uma 

reflexão. Por sobre esse conjunto, as palavras que nomeiam, os adjetivos de 

interpretação são organizados numa sequência que define a propriedade 

suficientemente dominante. Dewey insiste na integralidade da experiência singular 

ressaltando que as distinções (afetiva, prática ou intelectual) são produto do tipo 

da reflexão sobre ela, que é essencialmente afetiva, prática e intelectual em sua 

proporção (ibidem, 2010, p. 112). 

Dewey se apega ao contexto da experiência, especialmente às 

disposições interiores do seu sujeito para embasar todas as categorias de 

experiência. 

A experiência é limitada por todas as causas que interferem na 
percepção das relações entre o estar sujeito e o fazer. Pode haver 
interferência pelo excesso de fazer ou pelo excesso da 
receptividade daquilo a que se é submetido. O desequilíbrio em 
qualquer desses lados embota a percepção das relações e torna a 
experiência parcial e distorcida, com significado escasso ou falso. 
O gosto pelo fazer, a ânsia da ação, deixa muitas pessoas, 
sobretudo no meio humano apressado e impaciente em que 
vivemos, com experiências de uma pobreza quase inacreditável, 
todas superficiais. Nenhuma experiência isolada tem a 
oportunidade de se concluir, porque o indivíduo entra em outra 
coisa com muita precipitação. O que é chamado de experiência 
fica tão disperso e misturado que mal chega a merecer esse 
nome. DEWEY, 2010 p.123 

Jorge Larrosa em Tremores: escritos sobre a experiência (2014) convida-

nos a pesar e educação pelo par experiência/sentido. Aconselha-nos a reivindicar 

a experiência e fazer soar de outro modo essa palavra dando-lhe certa dignidade 
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certa legitimidade (p. 38). Isso supõe, no entendimento deste autor, “dignificar e 

reivindicar tudo aquilo que tanto a filosofia como a ciência tradicionalmente 

menosprezam e rechaçam: a subjetividade, a incerteza, a provisoriedade, o corpo, 

a fugacidade, a finitude, a vida.” (p. 40).  

Para fazer soar a palavra experiência de um modo particular seis 

precauções são recomendadas, dentre as quais a terceira é pensá-la não a partir 

da ação, mas da paixão, “a partir de uma reflexão do sujeito sobre si mesmo do 

ponto de vista da paixão”. O sujeito da experiência é passional, de tal modo que o 

que descobre “é a própria vulnerabilidade, a própria ignorância, a própria 

impotência, o que repetidamente escapa ao nosso saber, ao nosso poder, à nossa 

vontade” (LARROSA, 2014, 41-45). 

Enquanto Dewey se empenha na experiência em si e suas qualidades, 

Larrosa se dedica em precisar as condições do sujeito da experiência e de seu 

mundo, justificando, pelas carências humanas do nosso tempo, a raridade desta, 

aludindo claramente a Walter Benjamin e suas observações sobre a pobreza de 

experiência que caracteriza o mundo (LARROSA, 2014, p. 18-34)8. 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca. Não o que passa, o que acontece ou o que toca. A cada dia 
se passam muitas coisas, porém ao mesmo tempo, quase nada 
nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado 
para que nada nos aconteça (LARROSA, 2014, p. 18). 

 

Em Dewey e Larrosa, compreendo que é preciso ter uma experiência, e 

ser “passado” por ela. Assim os autores se complementam à medida que o sujeito 

do primeiro é ativo e do segundo não é passivo ou inativo, mas exposto passional. 

Em Dewey o todo organizado da experiência traz uma expansão da consciência 

com efeito organizador. Em Larrosa, porém, a vulnerabilidade do sujeito e 

inapreensibilidade da experiência tem efeito desorganizador.  

A seus modos, ambos exploram a debilidade da linguagem em relação à 

experiência. Para Dewey uma experiência inestética é “frouxa e discursiva”. Uma 

experiência deve possuir necessariamente as características unidade e 

                                            
8
 Trata-se do texto Experiência e Pobreza in: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: 

obras escolhidas. Brasiliense, 1985. 
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continuidade, segundo as quais a conclusão é consumação e vem do desejo não 

antecipado, mas evocado e intensificado pela própria experiência, conforme a 

ilustração da pedra, que é personificada, justamente para ressaltar a importância 

da percepção do sujeito no durante da experiência (2010, p. 115-116). Larrosa 

pressente a neutralização ou desativação da palavra, buscando mostrá-la, ao 

contrário de Dewey, a partir do que uma experiência não é (2014, p. 45).  

A experiência só é digna desse nome se for completa, singular, prática, 

intelectual e estética (DEWEY, 2010). A experiência dá conta do todo da vida 

(subjetividade, a incerteza, a provisoriedade, o corpo, a fugacidade, a finitude, 

etc.), nos singulariza, singulariza o nosso real (LARROSA, 2014). 

Em Dewey o sujeito interage e tem; em Larrosa o sujeito se expõe e sofre. 

A atenção e a intenção são aspectos importantes para ambos, porquanto 

impedem a passividade, conferem ao sujeito a conduta expectante. Do mesmo 

modo, as relações com o tempo também unem os pensadores no sentido de que 

a experiência requer a recusa da pressa como condicionamento. 

Ambos levam à conclusão de que a experiência tem sua linguagem 

própria. 

É preciso desvendar-se.   

Walter Benjamin traz a problemática do fim da narração tradicional e da 

exigência de se fazer uma nova história. Preocupado com o declínio da 

experiência, inerente ao fim da arte de contar. Ele estava atento às 

transformações estéticas e olhava para as mudanças artísticas e para as 

profundas mutações da percepção coletiva e individual, estava, portanto, 

interrogando sobre a estética no sentido etimológico do termo aisthêsis, conforme 

podemos ver em seu famoso texto A arte na era de sua reprodutibilidade técnica 

(1994, p. 165-196). Sua análise se apoia na filogenética, ou seja, procura a origem 

do sentido e da vontade do autor de cada texto sobre o qual se debruça, e sua 

linguagem ensaística nos lança um desafio interpretativo. 

 Jeanne Marie Gagnebin, uma intérprete deste pensador, cujo objeto de 

interesse principal é a constituição do sujeito a partir da narração, compreende o   

termo narração em Benjamin no sentido amplo, com sua complexidade na 

relativização mútua entre história e literatura, considerando a ligação estabelecida 
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pelo autor entre sua filosofia da história e sua teoria da literatura. Temos, assim, o 

“núcleo narrativo da história como processo real à história como disciplina à 

história como narração”. Essa “homonímia a que estamos acostumados nos indica 

uma comunidade de significação mais forte que a oposição habitual entre histórias 

e história” (2006, p. 2-3).  

Benjamin associa narração e experiência ao perceber que a 

impossibilidade da experiência está associada ao desaparecimento da figura do 

narrador (escrito em 1936). Em Benjamin o narrador é responsável pela 

transmissão da experiência como uma formação, através de narrativas que não 

seriam simplesmente ouvidas, mas escutadas e seguidas. Isso já não acontece 

devido à ausência de certas condições, a saber: a experiência transmitida pelo 

relato no discurso do ancião, hoje considerado inútil; o caráter totalizante dos 

fazeres artesanais em que a forma é dada pela mão-voz-gesto-palavra. Não há 

mais, pois, a comunidade de experiência, em que a sapiência prática se expressa 

na advertência e no conselho, mas a distância entre as gerações, a perda das 

referências coletivas. O resultado é o indivíduo desorientado e isolado, já que 

memória, palavra e práticas sociais não são compartilhadas por todos numa 

prática comum, a tradição não é compartilhada nem retomada na continuidade da 

palavra transmitida, na presença da palavra comum (GAGNEBIN, 1994). 

Em Benjamin o narrador deve propiciar uma experiência com o passado, 

nesse sentido adquire as feições do historiador. Precisamente neste ponto, o 

conselho pode ser retomado, não a partir de sua característica psicológica, mas 

por sua especificidade narrativa, já que ele depende de uma história que já tenha 

sido narrada e se oferece como uma possível continuação dentro de uma 

variedade de possibilidades. O conselho provém justamente da experiência com o 

passado e traz a possibilidade de oferecermos uma narração que não reduz o 

passado nem se apresenta acabada no presente, mas como uma possibilidade de 

continuidade narrativa que nos permita escutar e seguir adiante (GAGNEBIN, 

1999). 
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3 ATELIÊ NOSSA CASA, LUGAR DA PRÁTICA TRANSDISCIPLINAR 

 

Neste capítulo faço uma reflexão sobre minha experiência de iniciação à 

docência no curso de Licenciatura em Artes Visuais, relacionando-a com a minha 

experiência formativa como um todo. 

Refiro-me especificamente à pesquisa transdisciplinar que fiz no Ateliê 

Nossa Casa em 2013, no primeiro semestre como licencianda matriculada, isto é, 

responsável pelas propostas; no segundo semestre como monitora, isto é, 

encarregada de dar suporte à realização das propostas de outros licenciandos 

matriculados. A narração/descrição das sequências didáticas/acontecimentos 

desse período encontra-se em separado nos Livretos 1 e 2.  

Começo oferecendo as informações básicas sobre o projeto de estágio 

supervisionado e apresentando suas especificidades dentro do currículo do 

licenciando em Artes Visuais. Compartilho o impacto da Carta da 

Transdisciplinaridade (MORIN; NICOLESCU; DE FREITAS, 1994), principal 

referencial teórico, sobre a maneira de pensar a minha prática. Finalmente, narro 

como me fui autoconstituindo arte/educadora por um processo de ressignificação 

da docência por ocasião de uma nova iniciação. 

Enquanto nos livretos o leitor tem contato com a narrativa das aulas e 

conhece o percurso do grupo, neste capítulo tem o comentário de alguns pontos a 

partir dos sentimentos e pensamentos envolvidos ou produzidos durante o 

percurso, no entrelace do passado e do presente de minhas experiências 

escolares na direção da compreensão do sentido da docência, por uma 

perspectiva autobiográfica9. 

Ao adotar uma perspectiva autobiográfica, procuro cumprir a tarefa de não 

operar com separabilidade entre sujeito-objeto, considerando a subjetividade 

como fonte e produtora de conhecimento e operando com o paradoxo 

                                            
9
Considerando a alternância entre o coletivo e o individual naturalmente presentes nos referidos 

processos, me expresso alternadamente em primeira pessoa do singular e do plural, tendo em 
vista as dimensões solitárias da autoformação e coletivas da investigação, considerando coletivos 
os resultados desta em termos de autoria.  



44 
 

epistemológico fundamental percebido por Gaston Pineau (1988) sobre as 

autobiografias: “a união do mais pessoal com o mais universal”10. 

Segundo António Nóvoa (1992), os estudos com ênfase na pessoa do 

professor só se tornaram recorrentes a partir da década de 80 porque houve um 

redirecionamento de pesquisas sobre a formação docente para vida dos 

professores, suas carreiras e seus percursos profissionais, de modo a surgirem 

muitas pesquisas não convencionais voltadas para as autobiografias docentes ou 

o desenvolvimento pessoal dos professores. Trata-se de uma tendência bastante 

anterior observada em outras áreas de ciências humanas, em movimento não 

homogêneo em busca de soluções específicas e diante de resultados 

insatisfatórios produzidos pelas ferramentas investigativas mais tradicionais 

(BUENO, 2002). 

Para Franco Ferrarotti, o método biográfico tem grande potencial heurístico 

na relação entre história individual e história social. Não se pode limitar o alcance 

de uma biografia apenas à ilustração de determinado dado social, nem tampouco 

coletar uma determinada quantidade de biografias para representar uma verdade 

geral, pensando ser o seu único uso científico possível. Sendo cada ato humano 

uma manifestação sintética de uma história social, “podemos conhecer o social a 

partir da especificidade irredutível de uma práxis individual” (1991, p. 173, grifos 

do autor)11. Por isso, considera uma única biografia suficiente para legitimar o 

método biográfico tanto pelo caráter específico da narrativa como por ser uma 

microrrelação social, ou seja, uma interação com intenção comunicativa. E ao 

serem priorizados esses aspectos, a narrativa testemunhal recebe ênfase maior 

que os documentos que a acompanham (BUENO 2002).  

Vários autores passam a utilizar o método (auto)biográfico, o que deve ser 

interpretado como uma tendência e um movimento de redimensionamento da 

formação do professor, que por sua vez, passa a ser pensada como um processo, 

cujo início se dá mesmo antes do ingresso no curso de habilitação, desde o início 

                                            
10

 PINEAU, 1988 apud BUENO, 2002, p. 22. 
11

 Uma definição de práxis é a relação dialética do homem com a natureza, intervenção e 
elaboração da realidade (FRANCO, 2008, p. 81.). E para Ferrarotti a práxis humana revela as 
apropriações que os indivíduos fazem de suas relações sociais e suas estruturas, por um processo 
de interiorização, seguido da tradução do conteúdo interiorizado em estruturas psicológicas, assim, 
uma pessoa se relaciona com o seu meio ativamente desestruturando e reestruturando os 
conteúdos que interioriza e finalmente exteriorizando (BUENO, 2002, p.19).  
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de sua própria escolarização e tem prosseguimento durante todo o percurso 

profissional. A autora ressalta, inclusive, a importância de investigações voltadas 

para as histórias das fases anteriores à formação do professor, ou as histórias de 

vidas de professores que deixarem a profissão (BUENO 2002).  

As pesquisas (auto)biográficas se desenvolveram a partir de 4 vertentes: A 

primeira focaliza o ato de narrar como um fenômeno antropológico e civilizatório 

que se realiza mediante diferentes sistemas semióticos, notadamente a linguagem 

oral e escrita. A segunda vertente considera as narrativas autobiográficas como 

método de pesquisa preocupando-se com a constituição e análise das fontes 

biográficas e autobiográficas para investigar aspectos históricos sociais 

multiculturais e institucionais da formação humana. A terceira vertente toma as 

narrativas de si como prática de formação e de autoformação procurando 

investigar a reflexibilidade autobiográfica e suas repercussões nos processos de 

constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito. Por fim, a quarta 

vertente investiga o uso das narrativas autobiográficas como dispositivo de 

intervenção educativa (PASSEGGI; VICENTINI; SOUZA, 2013).  

O método (auto)biográfico exerce influência na formação de professores do 

Departamento de Artes Visuais aparecendo nas etapas anteriores bem como na 

preparação para o estágio regencial. 
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3.1 O ATELIÊ PARA CRIANÇAS - PROJETO DE CULTURA E EXTENSÃO  

 

O Ateliê Nossa Casa é conteúdo do programa da disciplina de Metodologia 

de Ensino de Artes Visuais III com Estágio Supervisionado (MEAV III), e está 

atrelado a uma das turmas do curso semestral gratuito de Extensão Universitária 

Ateliê de Artes para Crianças. Trata-se de um projeto de estágio regencial 

departamental no qual os licenciandos matriculados na disciplina ficam 

incumbidos de elaborar um projeto semestral e ministrar as aulas para crianças de 

6 a 12 anos, sob supervisão da Professora Drª Dália Rosenthal, também que 

orientou esta pesquisa.  

A ideia de ter um ateliê para crianças foi da Professora Drª. Regina Stela 

Barcelos Machado, concretizada somente em 2008 no âmbito do Programa de 

Formação de Professores da USP, a fim de “proporcionar uma indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a garantir a qualidade da formação 

dos futuros professores introduzindo os licenciandos em processos investigativos 

em sua área específica e na prática docente” (CARVALHO, 2004, p. 4). 

O Departamento tem estrutura para oferecer até 3 turmas de ateliê, cada 

qual correspondendo a uma disciplina metodológica e a um projeto distinto:  

● Nosso Ateliê Animado idealizado e coordenado pela Professora Drª 

Maria Christina Rizzi até 2018, contou com a valiosa contribuição da 

Professora Drª Margarete Barbosa Nicolosi Soares até 2016 em toda a 

sua trajetória como pesquisadora;  

● Vivências com a Arte para Jovens e Adolescentes, idealizado e 

coordenado pela Professora Drª Sumaya Mattar até 2018;  

● Ateliê Nossa Casa sob coordenação da Professora Drª Dália Rosenthal, 

que este ano assumiu a coordenação também dos primeiros.   

 

3.1.1 TEMPOS ESPAÇOS E PESSOAS 
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O público alvo dos ateliês são crianças e jovens moradores do entorno da 

Cidade Universitária e filhos de funcionários ou alunos da USP. O curso é 

organizado em encontros semanais de duas horas de duração, em uma sala de 

aula, preparada para receber as crianças bem como as propostas planejadas 

pelos licenciandos para o semestre. 

As primeiras aulas de MEAV III são destinadas a atividades relacionadas 

ao planejamento. O tempo de quatro horas é dividido em organização dos 

espaços da sala onde a turma de crianças inscritas é recebida; compartilhamento 

de expectativas relacionadas à etapa;  discussão de propostas pedagógicas a 

partir da leitura de textos. 

Quando as aulas do Ateliê Nossa Casa começam, as duas primeiras horas 

são dedicadas às crianças. Discussões, reflexões e organizações passam a ser 

feitas na segunda metade da aula. 

Ao final do semestre os pais são convidados à exposição dos trabalhos. 

A sala destinada aos ateliês também é usada para outras aulas no 

departamento, porém os materiais nela guardados, bem como o mobiliário 

contemplam as propostas, podendo acolher bem em torno de 20 crianças. 

 

3.1.1.1 AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA PESQUISA 

 

Para atuar no Ateliê Nossa Casa não é necessário ter experiência docente. 

Mas geralmente os alunos de licenciatura têm alguma, ao menos terão cumprido 

os requisitos para cursar a disciplina, cujos programas incluem horas de estágio 

de observação (MEAV I) e participação em projetos de modalidade regencial em 

escola (MEAV II).12 

No primeiro semestre de 2013 apenas duas alunas do curso de licenciatura 

haviam se matriculado na disciplina: Aline e eu.  

                                            
12

 O programa de MEAV I prevê exercícios de experimentação didática e trabalho colaborativo em 
suas aulas, bem como a reflexão sobre estágio obrigatório na modalidade de observação em 
escola da escolha do licenciando; o de MEAV II prevê o planejamento e realização de uma 
proposta de ação educativa coletiva em escola de Ensino Fundamental. 
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Aline era estagiária numa escola privada de Ensino Fundamental 1 e 

também estava vinculada a outros grupos de estágio regencial na escola pública, 

entre os quais o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid. 

Atuava com aparente tranquilidade no trabalho de elaboração coletiva, atenciosa e 

colaborativa, possuía um bom acervo de materiais, tais como livros infantis, 

instrumentos de cerâmica e outros, os quais sempre trazia para o ateliê.  

Eu havia exercido a profissão como professora de Educação Infantil numa 

escola privada e como professora polivalente na escola pública, habilitada pelo 

antigo curso do Magistério.  

Interrompi minha carreira para me dedicar exclusivamente aos estudos por 

dificuldades em conciliar os dois papéis e embora pensasse em desistir da 

profissão continuava a cursar a Licenciatura como habilitação da graduação em 

Artes Visuais.  

Depois interrompi os estudos para viver a experiência da maternidade. Ao 

retornar para concluí-los, faltava-me, justamente, o cumprimento das etapas de 

estudos educacionais e metodológicos. Nessa fase da vida, precisei arranjar 

emprego, mas não foi possível retomar a profissão, minha atividade laboral era 

então administrativa. Assim, nos encontramos no Ateliê Nossa Casa. 

Contávamos também com um monitor que era aluno intercambista da pós-

graduação e com uma participante ouvinte, egressa do nosso curso e interessada 

em iniciar uma nova pesquisa, Carlos e Patrícia respectivamente.  

Carlos, um artista de performance acostumado a se expor aos perigos das 

interações, tinha muita disposição para tudo quanto propúnhamos e quase sempre 

incrementava nossos planos com ações que se propunha a realizar, caso 

tivéssemos receio. Além do cumprir atribuições assumidas enquanto bolsista, ele 

incorporava aquelas experiências à sua pesquisa artística. Não parecia possuir 

conhecimentos teóricos educacionais, talvez por isso, acolhia todas as ideias sem 

preconceitos. 

Patrícia tinha contato com grupos de Serviços Educativos de Instituições 

Culturais e também atuava na rede pública como Professora de Artes com carga 

horária mínima. Trazia-nos casos de sua experiência escolar, os quais 

denunciavam a falta de lugar para atividades não convencionais na dinâmica dos 
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tempos e uso dos espaços, o que dificultava a concretização de planos que 

envolvessem aulas no pátio, intervenções no espaço físico, por exemplo. 

A Professora Drª Dália Rosenthal, artista visual, idealizadora do Projeto 

Nossa Casa, coordenadora do Ateliê Nossa Casa e pesquisadora da 

transdisciplinaridade, trouxe-nos a Carta da Transdisciplinaridade (CT) para 

lermos e discutirmos como parte da preparação de nossa proposta. Também 

esteve presente na maioria das aulas com as crianças e sempre participava da 

reunião entre os licenciandos que ocorria logo em seguida, numa atitude de 

escuta e orientação, que se estendia por mensagens trocadas ao longo da 

semana.  

 

3.2 A CARTA DA TRANSDISCIPLINARIDADE, DESEQUILÍBRIO 

 

Logo à primeira leitura Carta da Transdisciplinaridade, reconhecemos 

tacitamente o seu intento, e concordamos com suas proposições. Ao pensarmos 

na sua aplicabilidade, porém, começavam nossas curiosidades e preocupações. 

Ninguém seria treinado em nenhum método supostamente transdisciplinar, 

nem chegaríamos a estudar minuciosamente os pilares dessa metodologia, pois 

não haveria tempo, nem era a proposta da disciplina.  

Se, por acaso, decidíssemos ignorar a Carta, e seguir nossa investigação 

por uma proposta simples e “segura”, isso seria permitido e respeitado. E apesar 

de termos concordado em experimentar um projeto pautado na 

transdisciplinaridade, após uma breve discussão, não falávamos mais sobre a 

Carta. 

A Carta trazia-me esperança. Significava permissão para o novo e ao 

mesmo tempo um retorno para algo familiar, como se os anseios da carta fossem 

meus também. Permitiria-nos atuar com liberdade em relação a qualquer 

esquema curricular, ou método rigoroso de ensino, justamente, nos 

responsabilizava pela não reprodução de qualquer esquema curricular ou método 

rigoroso no ensino das linguagens artísticas. 
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A Carta era um gentil convite que nos causava tensão entre a incredulidade 

e o assentimento, vontade de planejar uma realização prática de seus princípios e 

mesmo tempo desconfiança de sua exequibilidade. Mas tudo isso era vivenciado 

no silêncio, porque o efeito mais imediato após a sua leitura não foi o 

estabelecimento de relações com acontecimentos e situações conhecidos, mas a 

percepção da necessidade de pensar e pensar. 

Nenhum de nós era capaz de recordar algum acontecimento que sugerisse 

um exemplo da prática da transdisciplinaridade prescrita pela Carta, mas todos 

recordavam nosso percurso formativo em sua comparação. 

Em meio às instabilidades e ansiedades típicas da situação, pesava sobre 

mim a autoexigência, por vezes, amaneirada pela autoisenção. Ora preocupava-

me em não falhar diante das crianças e dos meus companheiros, ora pensava em 

aproveitar a condição de estagiária e me permitir os perigos de tentar coisas 

novas ainda que suspeitasse de sua eficiência ou de minha capacidade.  

Além de experimentar a situação de ambiguidade da condição de aluna-

professora, considerada comum aos licenciandos estagiários, eu sentia os efeitos 

de ter “ziguezagueado” para dentro e para fora da sala de aula, expandindo o 

processo de descontinuidade descrito por José Augusto de Brito Pacheco ao 

estudar o itinerário formativo dos professores. Ou seja, além das descontinuidades 

da “instituição formadora para a escola”; de “aluna para professora; da “teoria para 

a prática” (1995, p. 46), eu também experimentava a descontinuidade do 

questionamento e desencanto (HUBERMAN,1992 p. 43) à  lua de mel: euforia, 

idealismo, sonho de intervir  para mudar (LACEY, 1977 apud PACHECO, 1995, p. 

48), pois a docência em artes significava mudança de área; a da docência 

abandonada para a docência (re)começada, pois eu não era docente em exercício 

buscando uma especialização, mas alguém que havia interrompido a carreira; e a 

do período de crise (ibidem, p. 48) à serenidade (HUBERMAN,1992 p. 43-44), 

pois eu já havia experimentado a escola privada e a escola pública e vivenciado 

os traumas da iniciação profissional docente em diversos contextos, e por isso 

cultivava sempre alguma espécie de desconfiança.  

Considerando ainda a trajetória de formação docente conforme os estudos 

de Pacheco, eu poderia me enquadrar na situação do professor com experiência 



51 
 

por ter uma vez passado pelas etapas formativas (estágios, teorias educacionais) 

praticado a docência por mais de três anos, apesar de tais etapas 

corresponderem a outro nível de formação e natureza de atuação. Curiosamente, 

porém, eu me aproximava cada vez mais da passagem de aluna professora para 

professora principiante (VEENMAN, 1988).13 

Obviamente, as formas de análise das vidas de professores e de 

caracterizar etapas comuns de processo de formação e da carreira as quais 

recorri para expressar minha condição não descrevem precisamente o que eu 

vivenciava singularmente, mas trazem a desindividualização do drama da 

autoconstituição docente. Assim, parto dessas estruturas mais simples para o 

enfrentamento da complexidade da minha história. 

Eu não conhecia essas análises, mas me identificava socialmente como 

professora, ou ex-professora, ou quase professora, ou quase-nova-professora. 

Sentia-me distinta de meus companheiros, desgarrada, mas com a sorte de ter 

achado um bom lugar. 

Embora a fase inicial da pesquisa transdisciplinar não tivesse o contexto 

formativo especificamente voltado à realidade escolar, minhas experiências 

escolares antigas estavam tão presentes que eu não deixava de projetar a 

experiência que estava vivendo na realidade escolar que eu conhecia. Por esse 

motivo, ainda que nossa discussão considerasse somente o exercício criativo 

didático-pedagógico pensado exclusivamente para o contexto do próprio projeto 

departamental, possibilitando a aproximação de outros contextos educacionais 

extraescolares, posto que era um projeto de cultura e extensão, minhas 

disposições interiores levavam-me a hipóteses de desenvolvimento das (mesmas) 

propostas em uma escola, especialmente uma escola pública, ora como um plano 

secreto, ora como uma dúvida secreta. 

Tudo o que me remexia poderia ser apenas medo. Naturalmente, o novo 

sempre traz uma parte de medo e, havia a novidade epistemológica da 

transdisciplinaridade para ser temida. Mas também havia porque temer o velho 

que eu reconheceria se avistasse de longe. Era o mal-estar de saber que na 

                                            
13

 VEENMAN, 1988, apud PACHECO, 1995, p. 49-50).  
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primeira vez eu não tinha conseguido agir como desejara, ou de assim pensar sob 

efeito das novidades do meu curso. 

Quando o novo professor chega a escola como estagiário ou 
profissional recém concursado e/ou formado, não consegue 
instituir as práticas inovadoras na escola e logo se rende a essa 
cultura escolar. Pensamos que, em parte, a falta de insistência do 
professor neófito nas práticas inovadoras seja pela falta de 
consistência epistemológica que lhe dê lastro para resistir a um 
modelo cultural que a escola, nas práticas docentes, assume 
como sua (GHEDIN, 2006, p. 226). 

A sensação de que repetia o processo de formação com estágio 

obrigatório, submissão de meu plano de aula era, por vezes, desconfortável. O 

processo não era muito semelhante ao anterior, nem eu era a mesma pessoa, 

mas suspeitar que tudo aquilo podia me levar ao mesmo lugar era bastante 

incômodo. Não ter a certeza de que tudo o que eu já sabia, me garantiria o êxito, 

pois também se tratava de um processo avaliatório, também era inquietante. E 

não ter orgulho de minha suposta “vantagem” fazia com que eu estivesse no 

melhor e no pior lugar ao mesmo tempo: De que me adiantaria experimentar uma 

sala bem adequada, com materiais suficientes, companheiros motivados e 

amigáveis e novidades epistemológicas, se depois, eu tivesse que me render 

novamente a uma cultura escolar tão fechada às práticas inovadoras? 

Eu tinha um problema que, para além de uma pesquisa didática, se 

achegava aos limites das indagações histórico-existenciais. Esses episódios de 

profunda autorreflexão faziam jus à profundidade do problema que a Carta 

noticiava. Diante da complexidade pulsante nas relações entre minhas 

contraditórias disposições interiores e as dificuldades da dinâmica social na qual 

todos estávamos envolvidos, surgiu a pergunta: Pode um professor experiente se 

refazer o seu caminho? 

3.3 NOSSA CASA, CAMINHO PARA A PRÁTICA TRANSDISCIPLINAR 

 

Como a Carta da Transdisciplinaridade não nos dizia como fazer, era 

preciso interiorizá-la e ver o que aconteceria. Para nos ajudar a pensar, podíamos 

nos valer das experiências anteriores, ver as propostas e os trabalhos feitos pelas 
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crianças da turma do semestre anterior, e conhecer os pressupostos do  projeto 

Nossa Casa, a partir do que nos contava a professora Rosenthal e dos registros 

disponíveis no blog do projeto:  

O projeto Nossa Casa nasceu em 2011 e traz no título, o desejo 
de criação de um espaço coletivo no qual possamos pensar por 
meio das Artes as dimensões simbólicas de nossas moradas: o 
corpo, a escola, a família, a cidade, o país, o planeta, o universo e 
muitos outros espaços nos quais podemos habitar e vivenciar 
como lugar do Lar (ATELIÊ NOSSA CASA, 2019). 
 
 

As várias dimensões simbólicas da nossa casa poderiam ser praticadas 

transdiciplinarmente no ateliê por um caminho: integrar o Ensino das Artes, a 

Educação Ambiental e a Cultura de Paz: 

Como Ensino das Artes entendemos a prática de reflexão e 
criação a partir da exploração do sensível no exercício do 
conhecer e do fazer artístico. Como Educação Ambiental 
buscamos trabalhar uma consciência de comunhão entre o ser 
humano e a natureza no entendimento do estar e do pertencer a 
um contexto de vida integrado no qual nos inserimos e agimos. Já 
a Cultura de Paz reflete-se na busca pelo diálogo com as 
diferenças que se expressam na cultura de cada povo, família e 
indivíduo em uma troca contínua de saberes e viveres que nos 
lançam para uma dimensão de liberdade com amplitude e 
cooperação (ATELIÊ NOSSA CASA, 2019). 
 

Parecia-me certo, por essas indicações, que o ateliê deveria ser um lugar 

de cuidado, prazer e liberdade. Era necessário inventar algo que fizesse as 

crianças gostarem do tempo de permanência no ateliê e se sentirem à vontade 

tanto quanto “em casa”; aprenderem a produzir sem agredir o meio ambiente; 

vivenciarem bons momentos ao fazerem coisas importantes e desafiadoras. Não 

era necessário muito esforço para chegar a tal conclusão, mas seria necessário 

muito esforço para concretizar resoluções tão simples. 

 

3.3.1 PRIMEIRAS TENTATIVAS  

No momento de planejar a primeira aula, nosso primeiro entrave criativo era 

não conhecer as crianças.  
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Na condição de aprendizes partiríamos do pouco que já sabíamos, ou do 

que mais gostávamos de fazer. Na condição de ensinantes precisávamos de 

algum conhecimento sobre o que as crianças gostavam ou sabiam, para dali 

partir. Mas enquanto não as conhecíamos, precisávamos imaginar seus gostos e 

saberes, imaginar uma criança comum: nossas crianças imaginadas gostariam de 

desenhar, de sentar ao sol e de conhecer lugares diferentes e curiosos.  

Agir pela abordagem mais simples, em relação às propostas que 

vislumbrávamos, era uma maneira de confirmar nossa compreensão da educação 

como processo cujo início é o respeito ao saber do educando (FREIRE, 2004). 

Esse princípio nos parecia tão óbvio quanto às características que atribuíamos 

provisoriamente aos nossos desconhecidos alunos. No entanto, para que óbvio 

nos parecesse, muitas mudanças nas concepções educacionais tiveram de 

acontecer. LOPES (1999) resume essas mudanças em três momentos: A 

chamada pedagogia tradicional (datada do Renascimento) que pensava a 

educação do homem por uma disciplina rígida que possibilitaria ao homem suas 

aptidões naturais para encontrar o caminho de libertação. Para a pedagogia nova 

(coexistente com a primeira com indícios desde séc. 17, e sua contraponente a 

partir do séc. 19) não há oposição entre a criança e o adulto, pois o homem é 

considerado um ser inacabado desde o nascimento até a morte, sua maior 

preocupação é como e não o que ensinar. Já para a pedagogia histórico-crítica ou 

crítico-social (sec. 19) parte da visão dialética entre as duas concepções: o 

homem se constitui da síntese múltiplas determinações e o contexto em que está 

inserido é o referencial para a sua compreensão.14 

Não obstante a subsistência das concepções que o exercício da criticidade 

visa superar, partir respeitosamente do que o educando sabe é uma premissa 

óbvia na ação planejadora, ao menos no discurso sobre essa ação. 

Havia em nós, portanto, disposição para atendermos às exigências do 

ensinar, especialmente a de que ensinar não é o mesmo que transferir 

conhecimento por quem tem a quem não tem: 

                                            
14

 Estas não são as únicas concepções educacionais coexistentes, mas são mencionadas aqui 
como as principais e historicamente constituintes da cultura educacional formal, e a última, tanto 
situava o nosso debate educacional como tinha sido a novidade de minha primeira formação 
docente. 
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Em outras palavras ensinar não é fazer um pacote de 
conhecimento, trazê-lo na maleta da gente, descer para a sala 
com cuidado danado, agarrando a mala, chegando na sala de aula 
encontrar os  alunos sentadinhos, abrir a sua maleta e ir 
despejando de cima para baixo os pacotes do conhecimento, 
esperando que a tarefa dos alunos seja apenas comer, engolir os 
conhecimentos e, depois, que a digestão seja exatamente a de, 
mecanicamente , memorizar e decorar o conteúdo transferido para 
o aluno em postura passiva. Ensinar não é isso. (FREIRE, 2004, p. 
148). 

 

Poderíamos cometer o erro ilustrado por Freire se optássemos por uma 

aula excessivamente dirigida, com rígido controle sobre materiais e procedimentos 

técnicos e sobre os corpos; se partíssemos de temas impostos que visassem 

resultados padronizados. Erraríamos igualmente, se optássemos por elaborar um 

plano completo, ou por reaplicar o plano do semestre anterior, por mais que o 

considerássemos bem sucedido ou por aproveitar qualquer modelo vindo de 

outras experiências, dada a previsão de bons resultados; se nos apegássemos à 

criança abstrata, pondo a perder a criticidade que estávamos aprendendo a 

exercer na armadilha da objetividade técnica. Assim, contraditoriamente, 

praticaríamos a fragmentação que nos propúnhamos a refrear.  

Após algumas discussões tínhamos uma intenção consciente e provisória 

que respondia à pergunta: O que vamos ensinar? Ou: O que queremos ensinar? 

Ou mais precisamente: O que nos sentimos capazes de propor? 

E após a(s) primeira(s), embora as ideias de Freire estivessem presentes 

em nossos debates planejativos, assim como as de outros importantes autores 

que procurávamos enxergar por lentes transdisciplinares, nossas buscas eram 

movidas pelos acontecimentos em que nos víamos envolvidos. Se no início fomos 

desafiados a planejar sem dados, chegava o momento em que nossa 

preocupação era interpretar os dados que obtínhamos nas interações com as 

crianças. 
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3.4 PESQUISADORA PORQUE PROFESSORA 

 

Sabíamos que crianças gostam de ouvir e inventar histórias do mesmo 

modo que sabíamos que crianças gostam de desenhar. Quando decidimos 

trabalhar com invenção de histórias não saberíamos explicar o quanto a literatura 

infantil promove o desenvolvimento socioemocional como foi relatado por Mariana 

Duarte da Costa Fernandes (2018), por exemplo. Nem que as crianças quase 

nunca não gostam de ouvir histórias, conforme a pesquisa qualitativa de Marta 

Nörnberg e Sílvia Nilcéia Gonçalves (2018). E não tínhamos elementos para uma 

noção de autoria literária infantil, como um fazer discursivo ético e poético, noção 

essa, apoiada no entrelaçamento de imaginação, memória e experiência, segundo 

os estudos de Gilka Girardello (2018). Estas pesquisas ou outras poderiam 

confirmar o caminho que nossa intuição e senso comum apontaram, e/ou nos 

ajudar a pensar continuidades, para a proposta tal como a elaboramos, conforme 

descrevi no Livreto 1. Entretanto, a mesma proposta deve ser considerada um 

exemplo de pesquisa sobre o assunto.  

Além de um senso comum, de uma abstração de infância, havia a 

curiosidade de aprender a ensinar coisas a partir da invenção de histórias e havia 

dados que apontavam para tal possibilidade. Para Freire, a curiosidade é uma das 

marcas do fenômeno vital e um exercício que deve ser aperfeiçoado na 

rigorosidade e criticidade. Muitas vezes, a curiosidade precisa ser produzida para 

ser exercitada, por isso devemos abrir caminhos ou criar instrumentos 

provocadores e estimuladores da curiosidade, bem como para expandi-la. Existem 

formas de exercê-la, ou expressões diferentes dela: há uma forma mais ingênua 

de operá-la, por exemplo, quando a apreensão de um objeto se restringe à 

aparência do fato e das coisas que sobre ele recaem. É o saber da curiosidade 

ingênua, é o saber de senso comum, que deve ser respeitado, reconhecido e 

superado no processo de produção consciente do conhecimento (FREIRE, 2004). 

Reconhecíamos nossa responsabilidade de estimular a curiosidade de 

nossos educandos, para em seguida, promovermos o seu aperfeiçoamento. Ao 

mesmo tempo cabia a nós reconhecermos o nosso próprio senso comum, a 
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ingenuidade de nossas apreensões e avançar para a rigorosidade e criticidade no 

nosso próprio exercício de curiosidade. Mas tudo estava muito misturado: ensinar, 

aprender a ensinar, aprender a ensinar juntos, agir juntos, expressar nossos 

pensamentos, dar conta das divergências. 

Ao dedicar-me à escuta das crianças a fim de reportá-la aos colegas na 

reunião que seguia ao término da aula, encontrei um lugar confortável para seguir 

o meu caminho e já não me perdia no trabalho coletivo, nem pensava tanto em 

quem eu deveria ter sido, nem temia a quem eu iria ser na minha futura sala de 

aula. Minha pergunta passava a ser: Como manter-me em escuta? E o que fazer 

com os meus achados? 

A reunião era o momento em que nos apoiávamos em nossas dúvidas e 

angústias, compartilhávamos ideias, avaliávamos nossas ações e dividíamos as 

próximas tarefas. Às vezes falávamos todos ao mesmo tempo e tínhamos 

dificuldades em organizar uma pauta de discussão. Aos poucos os dados obtidos 

nas nossas observações passaram a ser o elemento central das discussões, o 

que agilizou a organização do nosso trabalho. Então podíamos compartilhar 

nossos referenciais teóricos sob pretexto de explicar ou solucionar as questões 

que surgiam da exposição dos nossos dados. Recorríamos aos nossos repertórios 

ora para refutar determinadas práticas, ora para elaborar estratégias. Dessa 

forma, nossas invenções didáticas e tomadas de decisões pedagógicas, 

começavam a se fundamentar nos nossos conhecimentos artísticos e 

educacionais filtrados nas relações com nossas crianças. Assim nossa pesquisa 

se delineava. E a partir desse momento minha experiência como estagiária se 

distinguiu das outras experiências de formação e exercício docente pela relação 

explícita com a pesquisa. 

[...] podemos dizer que, na modalidade de estágio curricular que 
propomos, o estágio, com professor orientador, pela pesquisa, 
buscará compreender o exercício da docência, os processos de 
construção da identidade docente, a valorização e o 
desenvolvimento dos saberes dos professores como sujeitos e 
intelectuais capazes de produzir conhecimento, de participar de 
decisões e da gestão da escola e dos sistemas educativos. E, 
mediante a prática de ensino em classes de educação infantil, 
ensino fundamental (primeira séries), educação de adultos e 
outras modalidades, desenvolver a docência, preparando o 
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estagiário para efetivar as práticas de ser estar fazendo-se 
professor (GHEDIN, 2006, p. 226-227). 

Nossa curiosidade por situações aguçadoras da curiosidade das crianças 

nos fazia vivenciar a dodiscência: 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos de 
ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o 
conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 
conhecimento ainda não existente. A dodiscência - docência-
discência - e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas 
requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico (FREIRE, 
2011, p. 30). 

 

A compreensão desse continuum faz-me pensar que “não saber como” 

justifica tanto quanto ou mais os esforços desprendidos no ato de ensinar que o 

“saber como”, que por sua vez, requisita um teor de dúvida para ser legítimo.  

Minha primeira formação havia me aproximado de Paulo Freire como 

também de Piaget, Vigotski, Montessori, ao menos em termos conteudísticos. 

Muitas vezes meus formadores recomendaram o exercício da criticidade, a 

percepção de relações opressivas às quais deveríamos nos responsabilizar por 

combater como forma de alterar a história por nossa prática educativa, levar em 

conta sinais de desenvolvimento necessários à aprendizagem de determinado 

conteúdo, e de promover a autonomia como uma finalidade do processo 

educativo. Também nós estudantes do curso do Magistério em nível médio 

éramos chamados a compreender que nosso trabalho era criar situações que 

promovessem a aprendizagem, dando aos alunos a devida participação nos 

processos. Ocorre, porém, que naquele contexto as relações entre os alunos e 

profissionais da educação se assemelhavam mais à relação de transferência de 

conhecimento que pretendíamos superar. Toda a minha trajetória formativa, bem 

como, provavelmente a daqueles professores, era marcada por essa relação. 

Mesmo que fôssemos estimulados em nossa criatividade didática, havia uma 

separação nítida entre os que sabiam e os que não sabiam. E mais tarde, no 

ambiente universitário, no contexto da maioria das disciplinas, vivenciei 

semelhante relação por nunca sentir-me encorajada a expressar meus 
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pensamentos e confiar o sucesso da aula à performance do professor, 

provavelmente porque já estivesse conformada a uma conduta passiva. 

As instituições formadoras têm papel importante na constituição do sujeito 

docente, já que ao mediarem as concepções iniciais de aluno e de ensino, 

modificam-nas ou confirmam-nas, oferecendo uma base a partir da imagem 

positiva do professor que seus alunos tiveram ou gostariam de ser 

(CALDERHEAD, 1988). Podem exercer papel coercitivo ao submeterem 

passivamente os seus alunos a normas conservadoras da burocracia escolar ou 

por meio de currículo e atuação de formadores alheios à realidade escolar, onde 

os seus egressos exercerão a profissão futuramente (ZEICHNER,1986).15 

Nesse sentido, o Ateliê Nossa Casa, representando a instituição formadora, 

embora não remetesse à realidade escolar, propiciava o ambiente reflexivo não 

hierarquizado que eu desejava encontrar ou ajudar a construir numa escola. 

A pesquisa passou a ser componente explícito das relações de modo não 

fragmentado: não se confundia com a busca do abstrato das teorias [tão externos 

à sala de aula], nem do preciso de determinado método e seus resultados, a 

serem convertidos em técnicas de ensino. O seu objetivo deixou de ser uma 

performance genérica e supostamente mais correta e atual, e nossos achados 

surgiam da busca dos sentidos de estarmos ensinando e aprendendo e da 

compreensão da experiência de nos relacionarmos com crianças e entre nós 

naquele contexto.   

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu 
entender o que há de pesquisador do professor não é uma 
qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à 
de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, 
a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação 
permanente, o professor se perceba e se assuma, porque 
professor, como pesquisador (FREIRE, 2011, p. 30, nota de 
rodapé). 

Então me percebi pesquisadora porque professora não somente no sentido 

de buscar um jeito ou situação para ensinar este ou aquele conteúdo ou 

habilidade, mas também no sentimento de pertença, antecipada ou renovada, a 

uma comunidade de pesquisadores porque professores, compartilhadores de suas 

                                            
15

 (CALDERHEAD, 1988; ZEICHNER, 1986 apud PACHECO, 1995, p. 46-50 



60 
 

descobertas, bem como de suas limitações. Nossas relações se davam em torno 

de nossas buscas pelas melhores formas de agir em cada situação específica, 

mediante esforços coletivos de interpretação e um acordo tácito de não 

julgamento e não competição.  

Eu já havia tido experiências coletivas planejamento de aulas e 

interpretação de ações e situações coletivamente observadas ou compartilhadas. 

Mas desta vez ocorria a docência coletiva propriamente, pois todos nós 

estávamos total e simultaneamente implicados nos acontecimentos. Esses 

aspectos do trabalho davam leveza para a ação de planejar, permitindo-me 

colaborar e aceitar colaboração e desenvolver uma nova forma de aproximação 

das crianças, marcando a minha trajetória de modo a suscitar a pesquisa cujos 

resultados estou compartilhando. 

 

3.4.1 EM MEIO ÀS CONTINGÊNCIAS, ACHADOS PRECIOSOS 

 

Também considero a experiência da maternidade como um elemento 

decisivo para a minha formação. Esse fato da minha vida íntima causou forte 

impacto sobre minhas percepções sobre a vida e o desenvolvimento humano, 

fazendo surgirem outros sentidos para a minha presença no mundo, chamando-

me à “atenção para a criança que se veste de aluno e para o aluno que se despe 

em criança” (CARVALHO, 2016, p. 218). Mas esta curiosidade não me conduziria 

às descobertas que fiz, somente pelos efeitos da transformação radical que esse 

fato causou na minha realidade cotidiana, nem por minhas reflexões e leituras 

sobre esta novidade, se não porque a partir desse acontecimento tive a 

oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido na Creche Central da USP, 

frequentada por minha filha. Enquanto participava das atividades promovidas 

nesta instituição como parte da comunidade eu recordava minha experiência 

como educadora infantil e até mesmo como educanda infantil: diante de tantas 

infâncias eu alcançava também a minha e das crianças que ajudei a educar. 

Surpreendia-me o modo como as famílias podiam ser parceiras nos 

projetos, como enxergavam as crianças como pessoas dotadas de direitos, como 
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sua voz era ouvida nas decisões, fazendo-me pensar o quanto minhas crianças 

podiam ter sido subestimadas no meu passado docente. Em suma, a cada cena 

presenciada, cada conversa cotidiana com as educadoras e outros profissionais, 

cada narrativa apresentada em reuniões com as famílias, a cada festa, eu ficava 

mais convencida de que havia muito que experimentar na relação com crianças, e 

elas poderiam nos guiar. 

Antes, o sucesso do processo educativo dependia de duas condições 

preliminares: o professor tem que saber bem o que e como ensinar, ainda que 

sejam admitidas as imprevisibilidades; o aluno tem que aceitar, ouvir atenta e 

respeitosamente o que o professor tem a dizer e cumprir as tarefas de que é 

incumbido com disciplina. Todavia, o mundo em que o processo educativo se dá 

concretamente não possui tais condições “desmisturadas”, de modo que entre os 

resultados concretos dessa lógica, por vezes, eu tinha uma atitude de excessiva 

contenção dos alunos, fosse para obter-lhes audiência, fosse para manter sua 

segurança, fosse para imprimir-lhe uma disciplina artificial. O desproporcional 

esforço disciplinador como condição para o desenvolvimento das relações 

prejudicava-as, pois muitas falas eram caladas ou ignoradas em prol dos distintos 

afazeres do professor e do aluno, em prol da justa razão pela qual os adultos 

decidem pelas crianças. Por essa mesma lógica, a vergonha do não saber e do 

erro obstruía a minha comunicação tanto enquanto aluna (desde as minhas mais 

remotas experiências de criança), na relação com meus os professores, como 

enquanto professora na relação com colegas mais experientes e com superiores 

imediatos ou especialistas das instituições em que atuei.  

Agora, além da oportunidade  de aprender com a nova geração de 

professores que a universidade preparava, eu aprendia com uma diversidade de 

educadores infantis que participavam da minha vida e me permitiam observar o 

seu trabalho e constatar que o processo educativo só poderia ser resultado de 

parcerias, e que essas parcerias, não tão simples de se conseguir, permitiam 

resistir às precariedades do trabalho docente a que também estes educadores 

estavam sujeitos.  

Então participei de um processo seletivo para a contratação de novos 

educadores para as Creches da USP, ocasião pela qual comecei a ler sobre o 
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assunto e descobri a Abordagem Reggio Emilia, que passou a ser um referencial 

importante. Eu não ingressei na instituição como educadora, mas meus projetos 

passaram a ser fortemente influenciados pelos projetos da Educação Infantil que 

conheci por meio do meu vínculo como família, que reconheci como uma 

concretização de teorias com as quais havia tido contato por meio de minha 

formação como um todo. A Abordagem Reggio Emília, se apresentou a mim como 

uma trama de sínteses teórico-práticas dessa (nova) educação. 

Em termos demasiado simplificados, entendi como as relações precedem 

as teorias, e que a documentação do trabalho pedagógico deve servir à pesquisa, 

indicar direções e tornar as crianças participantes do seu próprio processo 

aprendizagem. Principalmente, aprendi a não sofrer tanto com os acontecimentos 

inesperados e a partir deles para fazer meus registros (RINALDI, 2017). 

Sob influência desses “meus achados”, ajudei a tornar possível o trabalho 

coletivo no Ateliê Nossa Casa, tal como tenho descrito. Os registros escritos que 

fazíamos deixavam de aparentar um serviço burocrático ao programa da disciplina 

que cursávamos [ou do controle pedagógico exercido pela gestão escolar] e nos 

ajudavam a observar o processo ensino/aprendizagem/desenvolvimento e a 

resolver problemas, trazendo-nos o foco sobre o que realmente era necessário 

registrar em situações menos favoráveis ao cultivo dos registros. Nossa 

discussão, outrora centrada no que achávamos mais conveniente fazer passava a 

girar em torno da pergunta eixo: As coisas aconteceram como esperávamos? O 

que aconteceu de inesperado e como o interpretamos?  

 

A tarefa não é encontrar (e ensinar) uma série específica de 
regras, ou apresentar certas proposições organizadas em fórmulas 
que podem ser facilmente aprendidas, ou mesmo ensinar um 
método que possa ser replicado sem modificações. 
A competência do educador é definida mais em termos de 
entendimentos do que de conhecimento puro. Isso indica 
familiaridade com fatos críticos, de modo a permitir que aqueles 
que têm essa familiaridade digam o que é importante e levantem 
hipóteses que se encaixem em cada situação - isto é, o que tem 
utilidade para aquele que aprende, em uma situação particular 
(RINALDI, 2017, p. 137). 

 

A Educação Infantil conforme experimentei na condição de mãe e conheci 

na condição de pesquisadora, trazia exemplos concretos de inteireza de 
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abordagem, a inteireza reclamada pela Carta da Transdisciplinaridade, 

justamente, observada no nível educacional anterior à fragmentação disciplinar de 

que tratei no capítulo anterior. A combinação dessas experiências que me 

permitiam recapitular meu percurso formativo e dar-lhe novo sentido, vislumbrar 

possibilidades concretas de combater a fragmentação no ensino da arte.  
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3.4.2 INVENÇÃO METODOLÓGICA 

 

Quando pensamos as propostas de gravura (idealizadas por Aline e 

descrita no Livreto 1), queríamos que as crianças tivessem a contextualização do 

seu fazer numa produção que fizesse parte de seu cotidiano, não queríamos 

naquele momento projetar uma imagem de gravura de artista, porque nos parecia 

difícil levar a criança a reconhecer o processo artístico. Também não havia a 

possibilidade de visitarmos uma exposição de gravura que permaneceria intocada 

na parede sob uma camada de vidro. Nossa intenção era mostrar os potenciais da 

reprodutibilidade no contexto cultural delas, por meio de objetos palpáveis e 

familiares.  

Aline tinha curiosidade sobre a proposta de fazerem livros, por isso trouxe o 

seu acervo de livros ilustrados, então separamos um espaço destinado à leitura 

dos livros. Foi a primeira intervenção espacial cujos efeitos sobre o 

comportamento das crianças foram visíveis e considerados indicadores de 

direções para o projeto, influenciando inclusive a elaboração das propostas do 

semestre seguinte. A partir desse momento ficamos atentos à potencialidade dos 

estímulos espaciais, ultrapassando nossas meras percepções relacionadas aos 

agrupamentos das crianças nas mesas. 

Em termos metodológicos, compreendemos tacitamente que a apreciação 

e fruição também ocorreriam à medida que as crianças fossem desvendando os 

processos de concepção das imagens dos livros que lhes aguçassem a 

curiosidade. Assim, nós experimentávamos articular possibilidades de relações 

com a arte, conforme a Abordagem Triangular, pensada por Ana Mae Barbosa, 

parâmetro fundamental para o pensamento de nossas ações. 

“Vou dar um exemplo da área de artes visuais. Há três processos 
fundamentais para a formação do professor de arte. Primeiro, o 
fazer. Fazer arte para seu próprio crescimento perceptivo e 
inventivo. Segundo, a leitura da imagem. Tanto da imagem 
considerada arte pelos críticos, como das imagens que nos 
cercam – da embalagem de suco de laranja às revistas. Esse 
exercício prepara o indivíduo para decodificar imagens, encontrar 
o sentido escondido por trás delas. Terceiro, contextualizar. Em 
que contexto essas imagens estão inseridas? [...] É o momento de 
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descobrir como aquilo que você está vendo se realiza em 
diferentes culturas” (ÉPOCA, 2016).16  

Mesmo ao admitirmos nosso dever de ensinar não somente o fazer mas 

ensinar a ver e a refletir sobre o fazer (PETERSON; COUTINHO, 2017), corríamos 

o risco de separar esses momentos e produzir situações artificiais em que a arte é 

apresentada “in vitro”, sem qualquer relação com o mundo da criança. Ao 

contrário do que esperávamos as crianças não se interessavam por nossos slides, 

por mais criteriosa que fosse nossa seleção de imagens. Entretanto, quando 

experimentamos ensiná-las o ver por meio dos livros finalmente conseguimos 

amarrar as discussões do ver com as discussões do fazer. 

Comprovamos mais uma vez que “Metodologia quem faz é o professor” 

(Ibidem, 2017, p. 291). Mas por tratar-se de um processo delicadíssimo, quanto 

mais nos tornávamos sensíveis aos acontecimentos, mais nos tornávamos 

capazes oferecer-lhes situações interessantes (BARBOSA; HORN, 2008). 

Lidamos com o risco de não encontrar o que procuramos, e o desafio de lidar com 

que achamos. 

Proceder por tentativa e erro não degrada os caminhos didáticos; 
na verdade, isso os enriquece no plano do processo (quer dizer, 
do processo e de nossa consciência dele), assim como no plano 
ético (RINALDI, 2017, p. 137). 

Portanto, além da resolução do problema típico de principiantes de como 

fazer a Abordagem Triangular, assumida durante nossa formação teórica, e de 

cumpri-lo na inteireza que perseguíamos, questionávamos cada uma de nossas 

ideias diante dos problemas reais que surgiam. 

Diante da criança que não se interessava por nossas propostas, tão ao 

contrário do que esperávamos, por exemplo, respondemos com mais escuta, e 

num dado momento decidimos fazer junto, apesar de sermos acostumados a 

pensar que não convinha misturar as habilidades manuais dos adultos às da 

criança, mas conservar a pureza do seu gesto. Ao nos desapegarmos desse 

pensamento, descobrimos uma maneira de encorajá-la a expressar os seus 

interesses e almejar o seu fazer sozinha. 

                                            
16

 Entrevista de Ana Mae Barbosa à revista Época: disponível on line: 
<<https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/importancia-do-ensino-das-artes-na-
escola.html >>08/06/2019 

https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/importancia-do-ensino-das-artes-na-escola.html
https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/importancia-do-ensino-das-artes-na-escola.html
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Diante da criança que não se atrevia a fazer coisas que considerava 

difíceis, respondi que a vida ia ser sempre muito difícil e que ela era um filhotinho 

que precisava começar a treinar o difícil antes de outro mais difícil lhe acontecer. 

Não julgo que se deva dizer isto para motivar uma criança, nem que nunca se diga 

algo parecido.  

Em uma aula o fator decisivo não é a técnica utilizada, mas a 
relação que um professor estabelece com sua matéria, com seus 
recursos didáticos e com seus alunos. [...]  

Crer na eficácia - ou na ineficácia - de um procedimento 
pedagógico em abstração de quem dele faz uso e das 
circunstâncias particulares que caracterizam cada aula é reduzir a 
complexidade da formação educacional à mera aplicação de 
técnicas e procedimentos didáticos. Ao se deixar embair pelo 
fetiche do método, o debate pedagógico decreta a superfluidade 
do professor, de sua relação com os alunos  e com a matéria que 
ensina. É como se a adoção de um método ou procedimento de 
ensino fosse suficiente para êxito ou fracasso da formação 
(CARVALHO, 2016, p. 194-195). 

Ao compartilhar o êxito que tivemos ao fazermos dupla com as crianças 

menos autônomas, não digo que é isto que se deve fazer em situações do tipo, 

embora já o tenhamos como possibilidade. Não há nenhuma garantia de sucesso 

no ensino, mesmo das coisas mais fáceis, a quem, por algum motivo, não está 

interessado em aprendê-las, e este é um desafio pedagógico mais difícil que o de 

ensinar coisas difíceis a quem queira aprendê-las (NÓVOA, 2011). Por isso, sem 

a abertura que liberta de falsos escrúpulos metodológicos e de discursos 

genéricos vestidos da roupagem supostamente teórica, mas contrários ao 

exercício da criticidade, os (nossos) problemas só se acumulam. 

Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense 
errado, é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições 
necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de 
nossas certezas. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre da 
pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente 
ético e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a 
desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si 
mesmo (FREIRE, 2011, p. 29-30). 

 

Não é o caso de prescrever, igualmente, a leitura de imagens a partir dos 

livros ilustrados, em contraposição a outros recursos, embora sempre contribuam 

com o repertório visual das crianças; nem a divulgação dos mitos relacionados 
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aos fazeres (como fizemos no segundo semestre, cf. Livreto 2), embora a abertura 

aos mitos seja uma forma característica de atuação transdisciplinar; nem é o caso 

de propor que experimentem fazer necessariamente algo similar às imagens que 

lhes mostramos, pois essa não é a única razão para mostrá-las. Por outro lado, 

nada impede que tudo isso seja proposto. E em todas as possibilidades, a 

pergunta a ser respondida é:  

Que relação a minha proposta tem com as relações que estamos 

desenvolvendo juntos? E inversamente, como estabelecer relações que levem as 

crianças ao encontro da arte? 

Num dado momento, procuramos criar condições para que as crianças 

escolhessem o fazer ao qual preferissem se dedicar. Essa ideia estava 

relacionada a várias situações experimentadas no primeiro semestre, tornando-se 

uma ambição para o segundo semestre. Nossa invenção metodológica consistia, 

entre outros, em caminhos de transição entre as linguagens e na oferta das 

linguagens trabalhadas simultaneamente para a escolha. Preparar e conduzir as 

aulas era desafiador, mas aquele arranjo fazia jus à nossa experiência de ateliê 

em nossa formação artística e à nossa ideia mais essencial desse lugar, ou seja, 

de um lugar que os artistas compartilham e se influenciam mutuamente, tendo que 

respeitar regras de usos em prol da convivência e do aprofundamento de suas 

pesquisas artísticas. Sonhávamos que um dia tal coisa seria possível às crianças: 

Elas chegariam e escolheriam o que fazer e por quanto tempo se dedicariam, não 

simplesmente a título de se expressarem livremente, espontaneisticamente, mas a 

partir de uma conquista de autonomia poética, orientada e acompanhadas por 

nós. Ainda que não atingíssemos esse objetivo testaríamos hipóteses de como 

fazer.  

Assim, julgamos importante oferecer-lhes ocasiões de escolha, para que se 

tornassem sujeitos de seu processo cognitivo, pois são os processos decisórios os 

materiais de construção da autonomia que almejamos que nossos educandos 

construam (FREIRE, 2011). 
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3.5 A CARTA DA TRANSDISCIPLINARIDADE, EQUILÍBRIO 

 

Aos poucos assumimos nossa prática na condição de signatários da Carta 

da Transdisciplinaridade, à medida que entendemos que seus “considerandos” 

expressam o sentimento comum dos homens e mulheres mais diversos ao 

perceberem a vida e o mundo atual, inclusive os nossos (cf. CT, Preâmbulo). 

Assim, em nossos atos procuramos tomar as precauções compreendidas à 

meditação do documento, tal como nos foi possível nos referidos contextos, sem 

esgotarmos seus potenciais subsidiários: 

Se não podemos reduzir o ser humano em estruturas formais, também não 

podemos reduzir nossas relações aos nossos objetivos. Nossas crianças não são 

apenas aprendizes do que podemos lhes ensinar. Não somos apenas 

transferidores do conhecimento artístico, por isso nossas relações devem 

contemplar as nossas totalidades e ainda que o nosso objetivo seja simples, 

nossas relações serão sempre complexas. As relações são complexas, 

justamente porque cada pessoa tem sua maneira de dialogar com a realidade, por 

isso não pode haver um jeito único de aprender, tampouco um jeito único de 

ensinar, de modo que essas ações sempre são uma busca ( CT, 1-2). 

Porque estamos em busca, precisamos nos abrir ao inesperado, ao incerto, 

e ao desconhecido e tolerar as diferenças irredutíveis, na melhor das hipóteses, 

favorecer os processos pela experiência deles. Por isso, o trabalho em equipe tem 

de ser feito com respeito, mas sem negarmos alguns incômodos e medos. (CT, 

13-14).  

Não partir de definições muito rígidas e renunciar ao exagero objetivista 

significa não sofrer os inesperados demasiadamente, nem combatê-los com 

planos de aulas que não incluem espaço para o diálogo. Também significa ajudar 

as crianças a administrarem seus sentimentos sobre seus trabalhos artísticos, 

acompanhando a desistência ou insistência em seus projetos, permitir-lhes 

tempos ociosos ou apenas o prazer do processo não resultante em um trabalho 

acabado, apresentável (CT, 4; 12). Nesse sentido, a intuição e a sensibilidade não 

se restringem às etapas de concepções poéticas, mas são valiosas em todas as 

etapas do trabalho pedagógico (CT, 11).  
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E porque o conhecimento não pode causar desigualdade entre nós, as 

crianças podem participar de nossa discência. Podemos aprender a evitar as 

desigualdades entre elas fazendo uma crítica de nossas abordagens, atentando 

para os termos de nossos elogios, para o juízo de valor que atribuímos às obras 

que divulgamos para o modo como as estimulamos a avançarem em suas buscas. 

Por fim, porque a transdisciplinaridade não nega a disciplinaridade, 

podemos lutar pela valorização de nossa área de conhecimento na Educação 

Básica e em outras instâncias educacionais. Mas não tememos em cooperar com 

as outras áreas nos processos educacionais, nem em nos aventurar em 

sequências didáticas que nos levem a pesquisar assuntos de outras áreas, pois o 

saber artístico é de natureza transdisciplinar (CT, 5). E não precisamos enrijecer 

nossas abordagens em busca de algum reconhecimento ou status de 

cientificidade de nossa área, pois o reconhecimento da importância de nossa 

contribuição na formação das pessoas deve partir de nós mesmos em primeiro 

lugar (CT 3; 6). 

* * * 

E foi assim que puxando os fios das minhas experiências antigas e 

recentes, entrelacei uma docência nova. O que apresento é uma história de 

formação tecida de acontecimentos da vida (em seus múltiplos contextos), não 

determinantes nem tampouco separáveis. Não importa o quanto esses 

acontecimentos comuns foram fundamentais em si para que eu pudesse 

desenvolver competências docentes, tanto quanto o fato de que em sua atenção e 

dando-lhes sentido, desenvolvi-me docente em arte, sem poder precisar 

exatamente quando. 

Contudo, porque senti que era necessário agir para que a experiência que 

lhe dera origem se convertesse num fluxo de experiência de continuação, ou seja, 

que suas descobertas tivessem um curso após o término daquela etapa de 

formação, ainda que eu nunca mais me deparasse com uma estrutura similar à do 

Projeto Nossa Casa. Os acontecimentos que narro nos Livretos 3 e 4 e sobre os 

quais reflito no próximo capítulo trazem uma tentativa de continuação da 

experiência. 
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Algumas partes dessa história trazem de elementos genéricos, tais como a 

oferta de modalidades variadas de estágio dentre as quais, independentemente 

das características específicas do projeto, seja previsto que o aluno-professor 

possa experimentar situações coletivas e assim aprender o trabalho colaborativo e 

a negociação criativa; tenha proximidade com o supervisor e seus companheiros 

de iniciação. E que tais situações tenham continuidade ao longo da vida 

profissional docente como um todo, na formação permanente dos professores 

principiantes e com experiência, fazendo “passar a formação de professores para 

dentro da profissão” (NÓVOA, 2011, p. 535). 
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4 EXPERIMENTANDO O ATELIÊ NOSSA CASA 

 

Ao término do meu curso de graduação, eu não tinha planos concretos 

para exercer a profissão docente porque já estava empregada noutra área, e até 

que tivesse uma boa oportunidade de inserir-me em minha área senti que 

precisaria manter-me em atividade alimentando a chama. Eu poderia continuar 

atuando como voluntária se o Ateliê Nossa Casa não fosse às tardes das terças 

feiras, mas como os horários das disciplinas seguem um esquema rígido de 

oferecimento e não havia motivos internos ao departamento para que tal mudança 

fosse cogitada, eu sabia que seria impossível continuar atuando no projeto, teria 

de encontrar outro campo de pesquisa. 

Entretanto, a professora Dália tinha planos de criar um novo projeto de 

estágio a partir de uma pergunta que logo passou a ser minha também: Cabe um 

Ateliê Nossa Casa numa escola pública? 

Ela dirigiu essa pergunta aos gestores de uma escola municipal próxima à 

USP, os quais lhe responderam: “Como projeto de contraturno, sim. Pode ser às 

segundas feiras?”. 

Foi mais ou menos assim que minha experiência com o Ateliê Nossa Casa 

continuou ou começou. Continuou porque mantive minha atividade docente, 

podendo me aprofundar nos estudos sobre o ensino de linguagens artísticas para 

crianças de 6 a 12 anos. Começou porque não era o mesmo Ateliê Nossa Casa, o 

contexto era completamente diferente. O trabalho desenvolvido na escola é 

narrado nos Livretos 3 e 4.  

Neste capítulo, ofereço alguns detalhes sobre a experiência de implantar o 

ateliê, e de criar sequências didáticas específicas para uma nova realidade. 

Implantar um projeto semelhante numa escola pública imediatamente após a 

conclusão do curso de graduação era uma oportunidade de iniciação profissional 

na área e de experimentação mais independente numa condição muito mais 

complexa, de relações múltiplas e imediatas, de tempos fracionados, de recursos 

mais escassos, de ambiente muito diverso do universitário. Parecia-me uma 

chance menos arriscada de resolver minha dúvida secreta, minha desconfiança 

quanto à possibilidade de ensinar arte na escola. 
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4.1 A ESCOLA QUE RECEBEU PROJETO 

 

O Ateliê Nossa Casa foi acolhido na EMEF Desembargador Amorim Lima. 

17 

O Projeto Político-Pedagógico da escola é inspirado no percurso realizado 

na Escola da Ponte, em Portugal e resulta de um processo desencadeado 

coletivamente pela diretora Ana Elisa Siqueira, famílias, professores e corpo 

discente. O maior objetivo do projeto é a “elevação dos graus de elaboração 

cultural” e de “autonomia moral e intelectual” de todos os envolvidos. Sendo a 

autonomia um valor matricial. 

A autonomia moral é entendida como resultante dos processos de 

aprimoramentos do senso de responsabilidade no sentido do melhor 

funcionamento da escola e do seu projeto frente ao coletivo. A autonomia 

intelectual é resultante do domínio do aluno sobre os processos e meios de 

aprendizagem, sendo auxiliado na construção de seu próprio percurso intelectual 

ao seu próprio tempo. Para alcançar esses objetivos a escola reconhece o papel 

de educadores à totalidade dos trabalhadores e trabalhadoras da escola, no 

âmbito de suas funções específicas, bem como apoia e estimula a participação e 

o apoio dos pais e da comunidade na vida da escola, preservadas as atribuições 

São aspectos importantes do referido projeto: o descentramento do papel 

do professor que passa a exercer o papel de colaborador na construção de saber, 

mais orientando que explicando, e sua formação continuada também cabe à 

escola, não é apenas uma tarefa individual; A aula expositiva deixa de ser o 

instrumento preferencial de transmissão e aquisição de saber, passando a ser um 

recurso utilizado pontualmente; A avaliação privilegia a autoavaliação como forma 

de buscar a autonomia (tomada de consciência, por parte dos alunos, de suas 

capacidades e de suas dificuldades). 

                                            
17

 As informações sobre o Projeto Político Pedagógico apresentadas resumidamente aqui estão 
disponíveis no site da escola: <<https://amorimlima.org.br>> consultado em 15/10/2019 

 

https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-pedagogico/
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Para concretizar esse projeto foi necessário modificar o espaço físico da 

escola: dois grandes grupos de salas de aula tiveram suas paredes literalmente 

derrubadas. Assim, criaram-se dois grandes salões, para grupos não seriados por 

faixas etárias homogêneas. Cada período atende todas as turmas do Ensino 

Fundamental.  

O estudo é organizado por roteiros que as crianças cumprem ao longo do 

ano com liberdade de percurso e acompanhamento de um tutor. Cada tutor é 

responsável por cerca de vinte tutorandos. 

As famílias de alunos ingressantes são acolhidas num café da manhã 

comunitário, ocasião em que a escola lhes é apresentada. Mas no cotidiano os 

pais têm entrada nas dependências da escola. 

 

4.1.1 NOSSA VISÃO DA ESCOLA 

 

Estávamos numa escola diferente do que conhecíamos. As famílias 

tinham acesso aos espaços escolares sem agendamentos prévios, as crianças 

tinham acesso a todos os espaços, sem receios dos profissionais, sem fronteiras, 

e a sala da diretoria, por exemplo, não era símbolo de repreensão, mas a 

antessala dos materiais esportivos disponibilizados para o recreio.  

 Naturalmente, como efeito colateral que muitas coisas ocorriam entre as 

crianças dispersas pelos espaços sem a intervenção dos adultos, a meu ver, em 

número insuficiente. Havia mais tolerância a condutas que seriam consideradas 

indisciplina, como correr pelos corredores. Uma parte dos funcionários vinha de 

empresas terceirizadas, havia mais rotatividade e menos tempo para conhecerem 

e cooperarem com o projeto da escola. 

A escola sempre oferecia atividades de contraturno, ou que estendiam um 

pouquinho o tempo de permanência após as aulas. E sempre promovia vivência 

com manifestações populares e saberes tradicionais, preservando a cultura 

nacional por meio de seus mestres, como o mestre Alcides Lima. 

Percebemos a presença de muitos voluntários, na sua maioria pais, até 

mesmo de filhos egressos, dedicados a trabalhos eventuais, como acompanhar a 



74 
 

saída de uma turma em um estudo de meio (excursão), ou a pintura de um muro, 

por exemplos; e trabalhos mais contínuos, como oferecimento de oficinas; 

organização de festas; cuidados contínuos com espaços específicos como horta e 

biblioteca, composição de comissões que auxiliavam a gestão nas demandas do 

cotidiano. Muito frequentemente tais atividades também contavam com o 

envolvimento de pesquisadores.  

Nossa chegada à escola era na passagem do turno, quando a escola 

estava mais movimentada e os funcionários se revezavam para o seu intervalo. 

Víamos tantas pessoas, que quase não sabíamos quem eram os profissionais 

efetivos da escola.  

 A ausência de um sistema unificado de reservas de espaços, recursos e 

materiais fez com que, não poucas vezes, nossa sala fosse disponibilizada a outro 

grupo, ou nossa presença nela surpreendesse alguém que tinha reservado o 

mesmo espaço para atividade a ser iniciada antes do horário de término da nossa. 

Nem sempre o recurso previamente solicitado se encontrava disponível, às vezes 

conseguíamos o que precisávamos na primeira abordagem, mas depois, outra 

pessoa responsável nos apresentava critérios. Nem sempre recebíamos 

orientações que nos deixassem seguras sobre como proceder, nem sabíamos ao 

certo a quem recorrer. Nossa referência era a diretora Ana Elisa, sempre muito 

ocupada, muitíssimo solicitada por todos.  

Fui surpreendida ao receber alguns convites inesperados para ajudar em 

atividades curiosas, como a vez que me pediram para criar placas para nomear e 

numerar as árvores do quintal. Mas embora essa relação fosse muito interessante 

e benéfica, do ponto de vista comunitário, também sinalizava a ausência de um 

quadro de profissionais capaz de suprir as necessidades cotidianas da escola. 

Independentemente dessa constatação a escola pertencia de fato à comunidade, 

e a comunidade pertencia à escola como exercício diário. 

As condições físicas da escola para o desenvolvimento do nosso projeto 

eram melhores que as escolas que eu havia frequentado ou trabalhado, havia 

uma sala ampla e com pias, mapotecas e colmeias para acomodar livros e 

trabalhos em andamento, por isso era bem disputada, como lugar de reunir e 

como depósito provisório.  
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Os materiais do tipo escolar eram restos de colas e de tintas meio sujas, 

mas havia algumas coisas novas também, como réguas e pincéis finos, e alguns 

materiais de artesanato em caixas fechadas em armários que não sabíamos a 

quem pertenciam. Demoramos a descobrir que os papéis ficavam separados num 

almoxarifado, por isso fizemos uma "vaquinha" com os nossos restos de papéis. 

Meu sentimento era de uma espécie de estrangeirice. Mesmo que eu 

conhecesse o básico da língua, não tinha familiaridade com o senso comum 

daquele país. Eu precisava aprender observando e às vezes me refugiar em 

algum lugar onde pudesse pensar. O que me fazia pensar que era possível fazer 

um bom trabalho? Que estava num lugar onde as coisas eram permitidas. 

Sendo as coisas permitidas, menor é o esforço para a instituição da 

experimentalidade, tão fundamental à existência da arte. “Pois talvez seja inerente 

a esta prática artística justamente escapar à rigidez imposta pelo modelo científico 

de conhecimento, o qual busca quantificar, qualificar, padronizar o saber.” 

(RACHEL, 2014, p. 2). Fossem quais fossem os problemas, era preciso eleger um 

elemento central em torno do qual começaríamos a nos movimentar.  

Não tínhamos o mesmo suporte do Departamento de Artes Visuais, nem a 

orientação presencial da professora Dália, nem os materiais que costumávamos 

usar, mas tínhamos maior abertura à realização de atividades menos 

convencionais, como não se tem na maioria das escolas. 

Eu poderia fazer qualquer coisa, desde que sem muita ajuda. 

Provavelmente porque a escola acreditava em mim, como acreditava nos 

potenciais de todos o que ali habitavam, porém cabia a mim e a cada um construir 

o seu lugar. Para tudo o que eu empreendesse, deveria contar comigo mesma 

primeiramente. Agir com algum grau de autossuficiência era a forma mais 

imediata que encontrei de resistir àquele ambiente seletivo. 

A estratégia adotada era: certificar-me primeiro de que seríamos capazes 

de conduzir um bom projeto no âmbito didático-metodológico e assim que o Ateliê 

Nossa Casa fosse parte do cotidiano das crianças, eu barganharia a sua 

manutenção a partir da garantia de condições melhoradas. 

Diferentemente de quando eu estava fora da escola, eu já não pensava 

que havia algo errado comigo, ao contrário, sentia que tinha lastro epistemológico 
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e equilíbrio para suportar as dificuldades por algum tempo e superá-las 

processualmente, e ainda, ajudar minhas companheiras a abraçarem a escola 

apesar de seus problemas, pois sem o sentimento de pertença não seria possível 

nenhuma transformação. 

 

4.1.2 AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA NOVA PESQUISA 

 

Aline e eu continuamos juntas. Ela estava quase se formando e não 

precisaria de créditos, mas queria viver aquela experiência, para definir o tema do 

seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Eu tinha uma boa companheira. 

Lívia era participante ouvinte do Ateliê Nossa Casa vinda do curso de 

Bacharelado em Têxtil e Moda da Escola de Artes e Ciências Humanidades 

(EACH-USP). Era muito curiosa e prestativa, e tinha muita sensibilidade para se 

comunicar com as crianças. Ela queria se aproximar do ensino da arte porque 

queria usar seus conhecimentos de moda na educação, isso a ajudaria em seus 

projetos de ensinar mulheres em situações de vulnerabilidade social numa ONG 

em que já atuava. 

Outros alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais também foram 

convidados a participar do processo, chegando a fazer visitas e participar de 

reuniões, mas depois optaram por atuar somente no ateliê do departamento. Lívia 

atuava em ambos. 

 

4.2 NOVAS PRIMEIRAS TENTATIVAS 

 

Primeiro visitamos a escola várias vezes. Observávamos a rotina 

permanecendo nos lugares e escutando os sons da escola. O pátio, o refeitório, a 

sala dos professores, o quintal, o corredor da secretaria, o entra e sai do portão. 

Afixamos cartazes, redigimos convitinhos para serem colados nas agendas de 

recados aos pais e deixamos 25 formulários na secretaria e uma lista básica de 

materiais na direção. Assim que estes chegassem, começaríamos. Mas semanas 
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após termos recebido todas as fichas preenchidas, os materiais pedidos não 

haviam chegado, e depois de semanas pedindo notícias dos materiais, a diretora 

sugeriu que começássemos as atividades com aquilo de que a escola dispunha no 

momento, pois crianças e famílias estavam ansiosas. 

Olhamos cada lugar onde se guardava materiais, alguns por indicação de 

profissionais da escola, outros porque havia facilidade de acesso. Vimos que a 

escola guardava sucata em vários lugares, e que recebia com frequência esses 

materiais por doações dos pais. Mais tarde tudo seria organizado numa sala, e 

esse lugar seria chamado de Recurseria, naquele momento, porém, tudo estava 

espalhado em pontos distintos, alguns mais acessíveis que outros, a depender de 

quem recebia, ou da nobreza do material. Poderíamos contar com a mesma 

variedade de materiais que tivemos por ocasião da proposta de assemblagens no 

Ateliê Nossa Casa da ECA, e oferecer velhos materiais (restos de tinta, cola, 

retalhos de papéis) como complemento. Então decidimos começar e anunciamos 

o início das atividades dali duas semanas. Com sorte, em duas semanas os 

materiais chegariam. Do contrário, o que encontramos daria para aguentar 

algumas semanas, talvez o restante do semestre, afinal já era maio. Teríamos de 

pensar propostas a partir daqueles materiais. 

As crianças não chegaram quietinhas e desconfiadas, preocupadas em 

saber onde cada um poderia ficar, onde era o banheiro. Elas estavam ansiosas 

para começarem qualquer coisa que propuséssemos, mas independentemente 

disso, já haviam cumprido sua jornada pedagógica, portanto poderiam 

permanecer mais um tempo brincando até a chegada de seus pais, sem 

precisarem de nossa ajuda para isso. Suspeitamos que elas ficariam na escola 

mesmo sem a nossa presença, aos cuidados de algum funcionário. Talvez por 

esse motivo tenha acontecido de uma vez ou outra um pequeno grupo preferir 

ficar no pátio nos momentos iniciais dos nossos encontros. 

As crianças gostavam muito de desenhar e colorir e desejavam muito 

“mexer com tinta”, e não se contentavam com os materiais que lhes oferecíamos, 

incorporando outros itens espontaneamente, transgredindo ou reclamando das 

nossas restrições.  
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A restrição de materiais é um elemento importante para o controle das 

atividades planejadas. O tempo destinado à execução do trabalho, questões de 

segurança, a limpeza do espaço pós-aula, a providência de materiais compatíveis, 

entre outros fatores, justifica essa atitude docente. Entretanto, o controle 

exagerado sobre esses fatores não favorece o desenvolvimento criativo e resulta 

em trabalhos padronizados. Por isso, sempre oferecemos variabilidade de 

materiais, e apesar de considerarmos inconveniente que as crianças mexam em 

materiais não oferecidos sem permissão, nos primeiros encontros consentimos 

mais que o habitual para poder observar suas relações com os materiais de modo 

geral. 

Notamos que as crianças tinham prazer em juntar “trecos”, mas que 

esbanjavam e desperdiçavam materiais de boa qualidade e tinham pouco apego 

aos seus projetos. A partir dessa percepção passamos a conversar sobre 

procedimentos distintos de apresentação, combinação, manipulação, dosagem e 

acesso aos materiais, com atenção aos efeitos destas condutas no trabalho dos 

alunos e no controle dos tempos da aula, tendo em vista a estímulo à autonomia. 

Estas ações eram combinadas na equipe imediatamente após cada aula, ocasião 

dedicada à discussão e planejamento das próximas ações. 

Havia disputas por materiais, descuido com os trabalhos, falta de 

cooperação com a organização dos espaços, falta de escuta, por um lado, uma 

energia lúdica e muita curiosidade para serem aproveitadas por outro. Em resumo, 

o quadro era muito desafiador, por vezes, preocupante e nós precisávamos de 

uma ideia para não nos arrependemos de termos começado, já que a escassez de 

materiais tinha o seu papel na situação, à medida que compreendemos que era 

preciso oferecer-lhes atividades menos expansivas, para que ficassem mais 

concentradas, fazendo-nos pensar que o material que oferecíamos era 

inadequado, dadas as características da turma. 

 

4.3 AQUELA AULA FOI BOA! 
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Como ajudá-las a se concentrarem num universo tão vastamente 

exploratório? Foi a pergunta que levei para casa.  

Pensei em oferecer-lhes pequenas porções de materiais variados e 

pecinhas estruturadas a partir dos mesmos (por exemplo: um pedaço de jornal e 

uma bolinha de jornal amassado, ou rolinhos; um pedacinho de tecido, e outro 

pedacinho de tecido com um remendo; barbantes e porções de fita adesiva, etc.) 

em dimensões bem menores do que costumavam jogar fora, acomodadas em 

saquinhos de 15 x 20 cm. 

Na aula seguinte, levamos como exemplos trabalhos de nossa autoria a 

partir daqueles materiais e os mostramos às crianças para inspirar-lhes a se 

aventurarem em processos mais complexos.  

Tendo uma porção completa de materiais para si, nenhuma razão para 

buscar outros mais, e muita curiosidade pelo emprego daquilo que por elas era 

tido por lixo, pois nem mesmo se enquadrava na categoria sucata, elas puderam 

permanecer um tempo quietas, desafiadas. Depois disso, fizeram seus trabalhos e 

depois brincaram com eles. Como nas outras aulas, puderam explorar os 

espaços, ou seja, escolheram o seu canto e sua companhia no trabalho, mas em 

movimentos que eu podia ler. Tiveram o domínio de seus corpos e de seu espaço 

de trabalho sem que isso significasse falta de controle de nossa parte. 

Quando finalmente conseguimos caminhar juntos, percebi que havia 

desenvolvido um bom método. O sentimento relacionado ao meu êxito era 

completamente novo. Não era a primeira vez que eu sentia que havia tido uma 

boa ideia, mas desta vez os resultados não se limitavam à qualidade dos 

trabalhos, mas das relações como um todo. Assim, a disciplina da turma, por 

exemplo, não era uma condição para que as coisas ocorressem, mas condição 

criada pelo modo como as coisas ocorreram. 

Entendi que mesmo que fosse necessário e legítimo exigir disciplina, às 

vezes é possível produzi-la a partir de experiências que envolvam as crianças de 

modo que adotem os comportamentos desejáveis na busca do conhecimento. 

Conseguimos isto naquela situação, com sensibilidade aos acontecimentos e um 

planejamento multidimensional como consequência desta. 
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Interpretamos o comportamento das crianças como nocivo porque era 

difícil conseguir a sua audiência, porque muitas vezes nossas ordens eram 

ignoradas e porque o seu envolvimento com as propostas era muito superficial. 

Foi necessário refletir sobre o quanto nossas expectativas eram adequadas à 

realidade da escola. Mais uma vez nossas experiências escolares eram invocadas 

e contrastadas à leitura que fazíamos daquele ambiente, para que pudéssemos 

emitir um juízo sobre como vínhamos agindo, até então, e sobre as intervenções 

que pretendíamos fazer nos próximos encontros. Consideramos que as crianças 

precisavam de disciplina, e nós precisávamos pensar em comandos simples 

baseados em etapas de movimentos previstas para as aulas.  

Comandos simples nesse contexto eram as orientações em poucas 

palavras e poucas explicações sobre o que iria acontecer ou sobre como deveriam 

se comportar em cada etapa da aula. Definir esses comandos requeria imaginar a 

aula minuciosamente, considerando nossas ações em frações menores. 

 

4.3.1 DISCIPLINA COM PREFIXO IN 

 

Se disciplina refere o modo como nos aproximamos e organizamos o 

conhecimento, disciplina é conjunto amplo de atitudes. Vejamos as acepções 

dessa palavra segundo o dicionário Calda Aulete (2019): 

Ant. Instrução, ensino dados por um mestre a seu discípulo. 

Ant. Submissão do discípulo à instrução e orientação do mestre. 

3. Respeito e obediência a regras, métodos, autoridade superior etc. 

4. Conjunto de princípios e métodos estabelecidos para o funcionamento 

adequado de qualquer instituição, atividade etc. (disciplina militar) [Antôn.: 

indisciplina.] 

5. Sujeição a esses princípios e sua observância, espontânea ou imposta: 

O atleta deve ter disciplina rigorosa. 

6. Disposição e constância para realizar algo; Determinação: É preciso 

muita disciplina para manter essa dieta. [Antôn.: desleixo, inconstância.] 
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7. Ordem, arrumação, organização: Onde não há disciplina não há 

progresso. [Antôn.: desordem, desorganização.] 

8. Área do conhecimento humano, esp. aquela que constitui matéria de 

ensino escolar: Leciona duas disciplinas. 

Exceto as acepções 1 e 8, que remetem a conteúdos, todas as demais 

sugerem um jeito de agir. Entretanto é o jeito de não agir que mais chama à 

atenção, ou seja, o sentido comportamental de disciplina é mais bem 

compreendido a partir do seu antônimo: indisciplina. Assim, a questão da 

(in)disciplina na escola é um dos temas que atualmente mais mobilizam os seus 

profissionais, os pais e, por vezes, até mesmo os alunos. De certo modo, o tema 

reúne a todos, é um problema de todos os professores independentemente da 

área de conhecimento. 

Para Júlio Groppa Aquino a disciplina deve ser vista com foco na relação 

professor-aluno, pois a instituição escola tem de ser concebida precisamente na 

relação concreta entre os seus protagonistas (1994). Portanto, embora na escola 

haja um conjunto mais amplo de relações, a sala de aula é central no 

enfrentamento do problema da indisciplina.  

Mas porque a relação professor-aluno é mediada pelos conteúdos da 

disciplina ensinada, é preciso procurar nos próprios conteúdos os sentidos da 

disciplina necessária. A disciplina não deve referir modalidades fixas de 

comportamentos, mas de atitudes relativas a contextos diferentes, os quais 

requerem condutas específicas a serem apropriadas através de processos e não 

somente discurso (CARVALHO, 1994). Dessa forma, é possível considerar 

indisciplina tudo o que impede a aproximação do conhecimento, de modo que 

condutas indesejáveis numa situação podem ser necessárias e até obrigatórias 

noutras, para todos os envolvidos. E tal forma de pensar demanda 

reconhecimento constante do jeito de ser e agir mais convenientes nos processos 

educativos (CARVALHO, 2016). Por essa lógica, a disciplina tem sua força de 

atração justamente no coração do conhecimento tal como é organizado e por essa 

lógica o prefixo in é subvertido, podendo significar dentro. [assim como 

coincidentemente as acepções 2-7 se encontram entre, na ordem do dicionário 

consultado]. 
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Independentemente do jogo lexical, porém, o grande desafio se dilui no 

cotidiano e se expressa na exigência de descobrirmos a cada encontro, o jeito que 

não seja mutilador da liberdade e da curiosidade, mas que ao estabelecer-lhes 

limites, garanta seu permanente exercício (FREIRE, 2011), o jeito de a liberdade 

não aprisionar (FREIRE, 1998). 
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4.4 UM PROJETO INTEIRO 

No semestre seguinte, Aline não estava mais em nossa equipe, pois 

estava dedicando todo o seu tempo à escrita do seu TCC.  

Lívia poderia elaborar um projeto de ensino de sua linguagem? 

Eu poderia me empenhar num projeto semestral elaborado por outra 

pessoa, vinda de outra área, justamente na minha melhor chance de conquistar 

autonomia profissional? Sim! Ao mesmo tempo em que eu queria aprender a 

“fazer sozinha” o ensino de arte na escola, a oportunidade de ver um projeto em 

moda acontecer me parecia única. 

Não me lembro de Lívia ter dito “Sim, e eu sei exatamente como fazer 

isso!” nem de ter dito “Ai, não sei se consigo.”. Lembro-me apenas de que logo 

começamos a planejar, e que a nossa parceria se revelava muito vantajosa para 

mim, por dois aspectos marcantes: ela acreditava ser possível ensinar coisas 

difíceis, a meu ver (técnicas de corte de tecido é um exemplo); assim que ela 

descrevia os processos, eu começava a inventar maneiras de expressarmos ou de 

as crianças descobrirem tais coisas e, para minha surpresa, Lívia admitia minhas 

invenções como possibilidades, sem expressar desconfiança, sem que eu 

precisasse insistir, argumentar ela levava a cabo nossos combinados com 

tranquilidade. Parece-me que ela começou a pensar que poderia aprender 

comigo, no momento em que eu é que aprendia com ela, tudo ocorria como devia 

ocorrer, de acordo com os nossos referenciais, mas com esforço menor que o 

esperado. Porque somente nos conhecemos após o meu egresso do 

departamento, devemos esse encontro à Professora Dália, que não exagerou ao 

me recomendar Lívia. 

Não obstante nossa imediata afinidade, tínhamos nossas diferenças na 

forma de interpretar alguns acontecimentos. 

Lívia não se conformava tão facilmente com a falta de apoio institucional 

ressentida por nós a cada dia sem notícias dos materiais encomendados e das 

falhas na reserva de nossa sala. Ela não interpretava os obstáculos como motivos 

de rompimento com a escola, mas não aceitaria, nem silenciaria a insatisfação, 

enquanto eu concedia em suportar as dificuldades, e em buscar alternativas, por 

vezes, mais onerosas - uma forma errônea de simpatia ao projeto pedagógico da 
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escola (que Lívia ainda não conhecia) e de manter-me distante de conflitos que 

poderiam me desmotivar.  

Eu olhava para a minha presença na escola como uma valiosa concessão 

dos gestores da escola, pois há os casos de escolas que “consideram a presença 

de licenciandos como um ônus, ou, simplesmente, como uma formalidade inócua, 

sem qualquer tipo de benefício à instituição” (CARVALHO, 2004, p. 28). Era 

preciso dar um tempo para os profissionais da escola se acostumarem com a 

nossa presença naquele horário, compreenderem que diferentemente de outras 

atividades que aconteciam na escola (capoeira, maracatu, aula de latim, aula de 

grego), o ensino de arte requeria um espaço fixo adequado, preparações do 

ambiente, etc. 

Nosso vínculo parecia-me demasiado frágil para suportar o desconforto 

que minhas exigências poderiam causar, por isso era preciso convencer Lívia, e 

quem mais viesse a participar do projeto, a ter muita paciência. Por outro lado, 

Lívia compreendia bem o vínculo instituição-voluntário. Este requer suporte e 

reconhecimento. Ela não poderia atuar se sentisse desintegrada, e se quem a 

admitisse como tal não oferecesse condições mínimas necessárias, por isso era 

preciso convencer-me a ser mais exigente. 

Eu queria preparar muito bem o ramo para enxertá-lo. Lívia queria a 

enxertia muito bem amarrada. 

O próprio caráter coletivo das instituições escolares exige que o professor 

não seja concebido como um preceptor em ação isolada, mas como integrante de 

uma instituição educacional complexa, na qual cada uma de suas decisões ou 

atitudes é sempre potencialmente educativa ou deseducativa (CARVALHO, 2004, 

p. 6).  

Se no primeiro momento consentimos com tudo o que acontecia, neste, 

iniciaríamos o diálogo com as contingências, as negociações por recursos. Assim, 

não tivemos dúvidas de que seria mais acertado atrelarmos o retorno das 

atividades (após as férias de julho) à chegada da totalidade dos materiais 

solicitados (alteramos a lista original acrescentando itens necessários para um 

projeto de moda).  

Já tínhamos o ramo, era a vez de a escola nos oferecer sua boa raiz. 
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Quando os materiais chegaram e pelo tempo que esperamos, 

consideramos que foi bom termos iniciado os trabalhos. Também consideramos 

uma boa decisão não termos recomeçado as atividade com as crianças, pois 

assim expressamos melhor nossas necessidades à escola.  

E conseguimos que as crianças comessem antes de entrarem no ateliê, 

pois de outro modo elas ficariam conosco até as 14h30 tendo feito sua última 

refeição entre 9h30 e 10h.  

Então podíamos voltar a pensar em nossas invenções e descobertas, pois 

nossa casa estava sendo estruturada.  

Então começamos a pensar que uma maneira de construirmos juntos o 

Ateliê Nossa Casa seria propor trabalhos preliminares ao projeto de moda, que 

diziam respeito a preparações necessárias para a produção artística. 

Nosso plano básico era que as crianças confeccionassem uma sacola 

para a guarda e proteção dos trabalhos em andamento e aventais para a sua 

autoproteção. Ensinaríamos, a partir desses objetos, a importância de se 

prepararem para iniciarem seus trabalhos artísticos, como estratégia de 

conseguirmos atitudes mais respeitosas com os espaços e trabalhos, bem como 

para anteciparmos a ideia de etapa, importante para o ensino dos processos 

criativos em moda. Além disso, introduziríamos os saberes técnicos que deveriam 

utilizar em seus processos, apostando que se apropriariam deles após as 

experiências das etapas preliminares. A sequência do projeto em moda é descrita 

no Livreto 4. 

*  *  * 

Todas as sequências que inventei ou ajudei a inventar no contexto das 

experiências de (re)iniciação à docência incluíam, entre outros objetivos, que as 

crianças soubessem o que era preciso providenciar para fazerem o seu trabalho, 

ainda que precisassem da ajuda de um adulto. Essa marca de autonomia que 

estabeleci como objeto de perseguição na pesquisa através da docência era o que 

eu buscava para mim mesma no meu processo de aprendizagem: compreender o 

que é preciso fazer ou descobrir para continuar cada caminho iniciado e assim, 

sentir-me capaz de caminhar. 
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Também noutras sequências não compartilhadas neste texto materializei 

de algum modo essas duas unidades totais: os kits enquanto uma ideia de porção 

total; a produção de recursos ligados à produção artística (sacola, avental, pasta 

de trabalho, etc.) enquanto processo de construção e percepção total do espaço 

destinado e preparado à produção artística. 

Tendo sido a primeira unidade mais largamente explorada, dedico o 

próximo capítulo ao compartilhamento da experiência mais recente sobre ela, 

realizada no retorno ao Ateliê Nossa Casa durante o processo da escrita aqui 

apresentada. 

O Ateliê Nossa Casa permaneceu nessa escola também em 2014, ano em 

que foi oferecido a duas turmas. As experiências vividas neste período não foram 

focalizadas porque isso expandiria o horizonte da pesquisa a proporções inviáveis 

para tempo delimitado para o caminho do mestrado. Considerei a relevância da 

primeira fase, por tratar do desafio de implantação e da minha iniciação 

profissional, e da segunda fase porque considerei a sequência didática do projeto 

em moda um exemplar de síntese dos mencionados princípios do Projeto Nossa 

Casa. Ao término do ano letivo as atividades foram encerradas porque eu não 

poderia dedicar-me ao projeto no ano seguinte (por razões profissionais) nem 

aconteceu a chegada de alguém para quem o Ateliê Nossa Casa pudesse ser 

confiado. 

Apesar de curto o período de permanência na escola, o projeto Ateliê 

Nossa Casa contribuiu para a elevação da qualidade de seu serviço. A escola, por 

sua vez, contribuiu para a elevação da qualidade da formação dos seus futuros 

profissionais, e a relação de colaboração entre Escola Pública e Universidade com 

a participação de seus egressos sempre contribui para a elevação da qualidade 

do Ensino Superior (CARVALHO, 2004). 
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4.5 PESQUISADORA PORQUE ARTISTA PORQUE PROFESSORA 

 

Pode um artista considerar sua docência como parte de sua obra? 

A ideia de o professor ser um artista à medida que a sua prática docente é 

criativa ou inventiva, está relacionada a qualquer área do conhecimento a que se 

dedique. Trata-se de uma herança do projeto político-pedagógico do educador 

Anísio Teixeira, aluno de Dewey. Seu projeto realizado nos anos 30 no antigo 

Distrito Federal, influenciou os princípios da política educacional desenvolvida pelo 

Estado 1950/1962 que trouxeram um novo professor por meio da disseminação de 

Guias de Orientação Didática, conforme a  pesquisa coordenada por Yolanda 

Lima Lobo: 

A escola foi dada uma dimensão nova, qual seja, a de produtora 
de conhecimento, sob as ideias de "experimentação" e "fazer 
prático".  

Assim o conhecimento é concebido como existindo somente para 
a ação, sendo a ideia a representação de um fim a atender e o 
próprio movimento a representação que se traduz em ato. Daí a 
inexistência do antagonismo, entre o pensamento e a ação. Não 
existindo esse antagonismo, consequentemente, não haveria 
distinção entre o intelectual e o homem de ação: o intelectual é um 
homem de ação. O professor é um pesquisador que, 
metaforicamente, se confunde com o artista. Artista no duplo 
sentido, pois desempenha papel de criador pelo gosto e pela 

criação de conhecimento. (LOBO, Yolanda Lima et al. 1994, p. 
332). 

 

A metáfora professor-artista, também é atribuída a Elliot Eisner (1979 

apud FLORES; FLORES, 1998 p. 80), assim como as metáforas do  professor 

reflexivo; professor investigador; professor clínico; professor crítico (FLORES; 

FLORES, 1998) se propõem como alternativa à racionalidade técnico-instrumental 

na educação, objeto de crítica no âmbito das pesquisas educacionais. Eisner 

expressa muito bem sua contraposição à racionalidade técnico instrumental no 

artigo What Can Education Learn from the Arts About the Practice of Education?, 

no qual defende que a experiência do artista é útil tanto quanto a do cientista e 

que é preciso resgatá-la a fim de promover uma nova cultura educacional (2002). 
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As proposições de Eisner levam à conclusão que a arte pode influenciar o trabalho 

docente em qualquer área.  

São exemplos de pesquisas recentes sobre a prática pedagógica como 

arte as de Karen Lorena Gil Eusse, et al., que promovem o diálogo entre a arte, a 

educação e a educação física (2019); que projeta os conceitos da poesia como 

obra de arte linguística na prática pedagógica, tendo como referencial a 

hermenêutica gadameriana (2016). A pesquisa de Carmen Lúcia Capra e Luciana 

Gruppelli Loponte procura entender como a ideia de professor-artista vem sendo 

proposta para a docência - a partir da análise de publicações da internet em língua 

portuguesa, entre 2014 e 2016, nas áreas de Ciências, Física, Engenharia, 

Propaganda, Zootecnia, Educação Física e Pedagogia compõem um conjunto de 

“versões dos fatos” à luz do pensamento foucaultiano (2016. p. 11). 

Convergentemente com Eisner, Loponte procura entender como a arte visual 

contemporânea pode ser relacionada com a formação docente, tendo em vista as 

inquietações contemporâneas em torno da educação (2013). Esta autora 

pergunta: 

[...] de que modo a arte contemporânea pode instigar processos 
de formação, e mais especificamente a formação docente, menos 
lineares e mais abertos, menos rígidos e mais flexíveis, menos 
racionais e mais poéticos, capazes de produzir um pensamento 
contemporâneo capaz de enfrentar a complexidade que é educar 
no nosso tempo? (LOPONTE, 2012 p. 3) 
 

 Apesar de os artistas docentes em artes poderem ser os primeiros a 

compreenderem a artisticidade do ato de ensinar, e consequentemente, poderem 

ser os primeiros a assumirem o potencial  e a responsabilidade dessa descoberta, 

não são imunes, curiosamente, à separabilidade dos saberes docente e artístico.  

As confusões decorrentes da separabilidade são sentidas desde cedo: A docência 

é apresentada muito frequentemente como segunda opção, para quem não 

conseguiu se firmar na própria produção artística como fonte única de sustento 

financeiro [essa situação é recorrente nos discursos de auto apresentação de 

professores de linguagens artística.].   

Neste contexto, as duas principais situações que levam à opção pela 

licenciatura são: quando bacharéis buscam formação docente complementar após 

tentativas frustradas de inserção no mercado da arte, quando artistas estudantes 
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optam pela licenciatura como uma garantia de inserção (provisória) no mercado 

de trabalho, mais aberto para a atividade docente, adotando essa estratégia para 

ter uma renda fixa que lhe dê suporte na demora do sucesso de uma produção 

artística especulativa, ou até possibilite o seu custeio básico, sendo também uma 

fonte de investimento. Dessa forma, somos estimulados a almejar o status de 

artista como o mais alto degrau de sucesso profissional, e nesse sentido, a aceitar 

a docência nas suas diversas modalidades como prêmio de consolação. Uma 

terceira forma de opção pela licenciatura é a complementação pedagógica 

buscada por professores polivalentes. 

Entre os maus efeitos do fenômeno de separabilidade das atividades 

docente e artística estão a presença na escola e na universidade de professores 

(ou artistas) pouco comprometidos com sua autoformação docente, por não se 

sentirem enraizados; a presença na escola de professoras sem formação 

específica porque, supostamente, tal atividade “não exigiria muito conhecimento 

ou tão-somente alguns atributos ‘estéticos’ femininos.” (NOCHLIN, 1989, p. 153)18. 

Estes maus efeitos atingem os alunos com formas diversas de ensino 

fragmentado, por vezes concentrado no recorte de técnicas, por vezes 

concentrado em  metodologias pautadas unicamente na livre expressão e na 

criatividade (COUTINHO; PETERSON, 2017); e com a inabilidade de operar com 

o repertório cultural preexistente dos alunos e de problematizar o cânon, 

perpetuando as invisibilidades dos sujeitos criadores deixados de fora (LOPONTE, 

2005); com atitudes arbitrária na orientação e avaliação dos trabalhos19. 

Não somente o desprestígio social da profissão docente, comum em 

outras áreas, mas também a incompatibilidade da arte com a escola e com a 

universidade por seus modelos cientificistas, rígidos de organização e produção 

de conhecimentos padronizados marcam essa separação. Graças à certeza 

equivocada da “aplicabilidade universal dos métodos de pesquisa científicos”, 

nestes ambientes institucionais, a arte é [quando muito] “tolerada” (BUTI, 2005, p. 

90). Nesse sentido, ingressar neles é uma espécie de mutilação. 

                                            
18

 NOCHLIN, 1989, p. 153 apud LOPONTE, 2005, p. 246-247. 
19

 Um agravante do problema é a falta de uma boa percepção sobre como os modos de operar 

com a produção artística (artista, crítico, historiador, etc.) podem influenciar os modos de pensar a 
arte na escola (CAPRA, 2018).  
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Em resposta a esse fenômeno, algumas pesquisas propõem o hibridismo 

entre as duas identidades, artista e professor. Denise Pereira Rachel, por sua vez, 

considerou inaugural o uso do termo híbrido professor-performer (cunhado por 

Naira Ciotti em 1999) e esboçou uma genealogia da arte da performance na 

educação, inserindo-se nela por meio da compreensão, em sua própria prática, de 

meios de compor a relação professor-aluno com suas poéticas pessoais na 

experiência de novos modos de saber/fazer artísticos (2014, p. 22). Ambas as 

autoras procuraram comprovar que lecionar e performar não eram completamente 

inconciliáveis e, recorrendo aos exemplos de dois artistas que lecionavam: Joseph 

Beuys (1921-1986) e Lygia Clark (1920-1988), que em seus diferentes contextos 

compreendiam o ato de lecionar como obra de arte, como espaço de 

experimentação de proposições artísticas em diversas linguagens (pintura, 

escultura, instalação, objetos relacionais, performance. 

Judivânia Maria Nunes Rodrigues e Antônia Chaves Barcellos fazem 

estudo comparativo das contribuições de Beuys e Ostrower: enquanto 

educadores, utilizaram a arte como instrumento de questionamento e 

transformação social e contribuíram para a socialização do conhecimento; como 

artistas assumiram cada comportamento como parte integrante de sua obra e 

acreditavam que qualquer indivíduo é capaz de desenvolver suas potencialidades 

artísticas (2016, p. 82-83). André Rigatti sugere a formação de um terceiro a partir 

da união do artista com o professor, o autor também supõe que todo artista seja 

um educador “pois toda e qualquer operação artística é capaz de engendrar 

conhecimento, é sintoma de liberdade e geradora de transformações.” (2019, p. 

35). Também Kamila Rodrigues Debortoli (2018) parte do desprestígio da 

profissão docente e propõe uma reflexão sobre a atuação do professor-artista no 

campo das artes cênicas. Por fim, Marcelo Forte recorre a suas próprias 

experiências de formação, ultrapassando os espaços formais de aprendizagem 

alcançando a diversidade de ações que as compõem e desenvolve os conceitos 

de desbravamento dos caminhos que compõem o professor-artista e de 

atravessamento mútuo das duas formas de atuar.  

Tais buscas acusam a necessidade de uma experiência completa com a 

arte. Mais do que resolver importantes questões identitárias, querem abrir vias 



91 
 

para que ensinar arte não seja matar a arte que existe dentro de si, não seja 

esquecer-se de si no caminho. Nessa experiência,  

Em Dewey toda experiência completa possui qualidades estéticas só se 

distinguindo das experiências reconhecidas como tal pelo tipo de material 

resultante. Todos os elementos da experiência de produzir arte podem estar 

presentes no processo de criação implicados no trabalho pedagógico, sendo as 

sequências didáticas, as soluções em ação, as intervenções e preparações, as 

formas de avaliação, apenas um material resultante distinto daqueles 

reconhecidos como arte. Se a prática pedagógica em qualquer área de 

conhecimento pode ser uma experiência estética, tanto mais o poderá, se a 

própria experiência estética for o seu objeto. Por óbvio que pareça, é preciso fazer 

a experiência. 

Portanto uma experiência de pensar tem sua própria qualidade 

estética. Difere das experiências que são reconhecidas como 
estéticas, mais o faz somente em seu material. [...] nenhuma 
atividade intelectual é um evento integral (uma experiência) a 

menos que seja complementada por essa qualidade. Sem ela, o 
pensamento é inconclusivo. Em suma a experiência estética não 
pode ser nitidamente distinguida da intelectual, uma vez que esta 
última precisa exibir uma chancela estética para ser completa 
(DEWEY, 2010, p. 113-114). 
 

Evidentemente, para que a experiência seja completa, isto é, tenha 

qualidades estéticas, não há nenhuma obrigatoriedade de que resulte em um 

trabalho artístico distintivamente, nem que se busque duplicidade profissional 

necessariamente. Trata-se da saciedade criativa de alguma forma relacionada ao 

trabalho pedagógico (pelo, com e no), ainda que as contingências restrinjam a 

atividade artística propriamente ao ateliê mental e à expectativa do momento 

propício para a sua concretização. É preciso, contudo, que algo aconteça, é 

preciso achar o equilíbrio entre o fazer e o estar sujeito. 

Em suma, a arte, em sua forma, une a mesma relação entre o agir 
e o sofrer, entre a energia de saída e a de entrada, que faz com 
que uma experiência seja uma experiência. Graças à eliminação 
de tudo o que não contribui para a organização recíproca dos 
fatores da ação e da recepção uns nos outros, e em vista da 
escolha apenas dos aspectos e traços que contribuem para sua 
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interpenetração recíproca o produto é uma obra de arte estética 
(DEWEY, 2010, p. 128). 
 
[...] o fazer chega ao fim quando o seu resultado é vivenciado 
como bom e essa experiência não vem por um mero julgamento 
intelectual e externo, mas na percepção direta. O artista, 
comparado a seus semelhantes, é alguém não apenas 
especialmente dotado de poderes de execução, mas também de 
uma sensibilidade inusitada as qualidades das coisas. Essa 
sensibilidade também orienta seus atos e criações (DEWEY, 2010, 
p. 130). 

 

Propor um parâmetro da aula não redutível ao mero aprendizado de 

técnicas, divergente da elaboração de produtos sob a supervisão e avaliação, e do 

acúmulo e cristalização de conceitos é algo que requer uma experiência. A 

autonomia como recusa de ser teleguiada por propostas curriculares alheias a 

realidade cósmica da sala de aula e enfrentamento das consequências de 

preservar a arte indomada, requer uma experiência. Requer que eu me torne um 

território de passagem para a arte inteira, transparente na vida. Isso não significa 

negar as precariedades, negar os desrespeitos, significa nunca esquecer que arte 

é resistência e nunca anestesia. 

Os inimigos do estético não são o prático nem o intelectual. São a 
monotonia, a desatenção para com as pendências, a submissão 
às convenções na prática e no procedimento intelectual. 
Abstinência rigorosa, submissão coagida e estreiteza, por um lado, 
desperdício, incoerência e complacência displicente, por outro 
lado, são desvios em direções opostas da unidade de uma 
experiência. Algumas considerações desse tipo talvez tenham sido 
o que induziu Aristóteles a invocar a “média proporcional” como 
designação adequada daquilo que é característico na virtude e no 
estético. Ele estava formalmente correto. No entanto, “média” e 
“proporção” não são autoexplicativas, não devem ser tomadas em 
um sentido matemático a priori mas são propriedades pertinentes 
a uma experiência que tem um movimento evolutivo como a sua 
consumação (DEWEY, 2010, p. 117) 

 

 

 

Minha postura não se resume a oferecer materiais a serem manipulados, 

um tema e algumas referências e deixar o livre fazer acontecer. Mas se eu fizer só 

isso, as crianças certamente aprenderão além de minhas expectativas. Entretanto, 
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preciso fazer mais que isso, mesmo que a aparência das aulas não esteja tão 

distante dessa descrição. Neste sentido, tenho o compromisso com a experiência 

delas, para que algo lhes aconteça. O problema da separabilidade reside 

justamente no equívoco de eu querer fazer minha experiência e preparar outra 

para elas, em vez de ousar fazer a experiência juntamente com elas e assim 

ensinar o que também eu ignoro.  

 

4.5.1 KITS, UMA EXPERIÊNCIA 

 

 

Considerei a experiência dos kits, narrada no livreto 3, uma experiência 

completa. Sendo assim, compartilho o que sei dessa experiência. 

Os kits têm tantas potencialidades que passei vê-los como uma matriz. No 

repasse e reflexão de todo o conteúdo vivenciado, encontrei-os como uma 

saliência no corpo total de minha experiência de iniciação. Olhei para a minha 

criação, e vi que era boa.  

Os kits são uma opção didática pautada nos referenciais que tenho 

exposto (o desafio da realidade complexa, o combate à fragmentação do 

conhecimento), que se presta a caminhos (e consequentes descobertas) cujos 

pontos de partida são definidos pelas relações dodiscentes.  

Os kits não são, meramente, porções individuais de materiais, sua 

finalidade é oferecer um desafio criativo, uma provocação.  Montar um kit é 

promover uma relação com seus itens. Em termos concretos, um kit completo 

contém materiais, ferramentas, suporte e referências. Em termos abstratos ele é 

pensado como uma unidade total. 

Os kits não precisam ser individuais. Aliás, admitem tantas possibilidades, 

que torna difícil detalhar sua definição (dependendo da linguagem, nem é possível 

individualizar todos os itens). Certamente, não são inovadores em si, porque 

separar, dosar e combinar materiais são operações muito ordinárias. Minha 

percepção é que propostas inovadoras podem ser viabilizadas por uma atenção 
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especial a essas operações. Nesse sentido, os kits são uma forma de trabalhar 

resultante dessa atenção.  

Por curiosidade guardei a intenção de colecionar variações dessa 

conduta, separando os seus bons resultados, procurando entender e estender os 

seus limites. 

Os kits podem ser úteis em sequências nas quais se explora graduações, 

por exemplo: aumento gradual da variedade de materiais, ou seja, kits cada vez 

mais complexos e vice-versa; aumento gradual das dimensões dos itens e vice-

versa; E outra infinidade de possibilidades. Portanto, cada nova aplicação não é 

repetição de uma mesma experiência, mas outra geração da mesma matriz. 

Ao mesmo tempo, é preciso ter em mente que os kits aconteceram, 

naquela aula, e podem acontecer outras vezes, sem que se tenha controle total 

sobre isso. Por meio deles atinjo a singularidade de uma aula como obra de arte 

[ou afasto-me]. 

A primeira precaução consiste em separar claramente experiência 
de experimento, em descontaminar a palavra experiência de suas 
conotações empíricas e experimentais. Trata-se de não fazer da 
experiência uma coisa, de não objetivá-la, não coisificá-la, não 
homogeneizá-la, não calculá-la, não torná-la previsível, não 
fabricá-la, não pretender pensá-la cientificamente ou produzí-la 
tecnicamente (LARROSA, 2014, p. 41). 

 

 

4.5.2 DE VOLTA AO ATELIÊ NOSSA CASA 

 

 

Voltei ao Ateliê Nossa Casa na ECA, para uma nova aplicação da 

proposta dos kits novamente em uma sequência condensada em três oficinas.  

A minha intenção era descobrir algo por meio de exercícios de escolha. 

Na primeira vez que usei os kits, estava procurando um jeito de exercer algum 
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controle sobre as crianças a partir do seu controle sobre os materiais.20 Não se 

confundindo com os objetivos artístico-pedagógicos, minha intenção concreta era 

o ponto de partida na direção da autonomia. No caminho em busca da autonomia, 

os kits serviriam para que as crianças exercitassem a escolha, considerando que 

a autonomia se constrói a partir de experiências de decisão (FREIRE, 2011). 

Todo processo de desenvolvimento é assim, os que nascem primeiro 

mostram e escolhem pelos que nascem depois. Minha expectativa era explorar a 

consciência de suas escolhas na concepção execução dos seus trabalhos 

artísticos. As crianças sempre fazem escolhas, escolhem temas, cores, ainda que 

lhe sejam determinadas qual linguagem, qual técnica, quais materiais, qual 

posição na sala… Mas quanto à consciência das crianças acerca dessa operação: 

As crianças sabem que estão escolhendo? As crianças sabem quais escolhas 

podem fazer? As crianças sabem dizer o porquê de suas escolhas? As crianças 

sabem o que escolhemos por elas? Diante dessas questões, minha sequência era 

uma abertura de processo de conscientização paulatina de suas próprias escolhas 

no contexto.  

Minha hipótese era que os exercícios de escolha permitiriam que a 

experiência estética acontecesse. 

Graças à relação entre o que é feito e o que é sofrido, há na 
percepção um sentido imediato das coisas como compatíveis ou 
incompatíveis reforçadoras ou interferentes. As consequências do 
ato de fazer tal como transmitidas nos sentidos, mostram se aquilo 
que é feito transmite a ideia que está sendo executada ou assiná-
la um desvio e uma ruptura. Na medida em que o desenvolvimento 
de uma experiência é controlado, em referência a essas relações 
imediatamente sentidas de ordem e realização, essa experiência 
passa a ter uma natureza predominantemente estética. O impulso 
para a ação torna-se um impulso para o tipo de ação que resulte 
em objetos satisfatória na percepção direta (DEWEY, 2010,p. 
131). 
 

Também me apoiei no significado atribuído por Herbert Read (1893-1968) 

sobre a invenção “ todos os significados implicam objetos ou fatos previamente 

                                            
20

 Reconheço que o trabalho pedagógico deve partir de questões mais amplas a serem 

conjugadas no plano de aula, mas porque considero impossível operar com elas no plano abstrato, 
prefiro partir de situações concretas e salientes como força de tração para a amplitude necessária. 
Deste modo, a invenção dos kits objetivava mais do que o legítimo controle, mas aconteceu no 
contexto da urgência deste problema.   

 



96 
 

existentes, com a mente como simples agente que os arranja ou combina numa 

nova ordem. (READ, 2001, p. 124). Assim, minha proposta era um exercício 

concreto de invenção construtiva, de experimentações técnicas, composicionais, 

entre outras. 

Para explicar melhor, narro a experiência.21  

 

4.5.2.1 PRIMEIRA EXPLORAÇÃO DE UM LUGAR CONHECIDO 

 

 

Naquela tarde eu não tinha de levar nenhuma proposta, apenas 

presenciar o primeiro encontro do semestre. 

Quando cheguei, elas já estavam sentadas ao chão sobre lindos tecidos, 

dizendo seus nomes e outros detalhes sobre si, então também fui apresentada 

pela professora Dália Rosenthal, coordenadora do projeto, que disse que eu 

estava ali para aprender coisas sobre o ensino de arte e que eu já havia me 

formado, e voltava porque queria me tornar mestre. 

Mas nem todas haviam chegado, então percebemos uma criança e sua 

mãe à porta. Dália a convidou para entrar, mas ela “refugou” e não saltou para 

dentro da sala, pois para seu desespero, “eles já tinham começado sem ela e 

reparariam na sua entrada”. Dália voltou e eu saí para tentar convencê-la. 

Com os olhos e o pensamento eu dizia à mãe que desse alguns passos 

para trás, mas ela não os podia ouvir. Dizia também à irmã mais velha que 

calasse seus comentários típicos de irmã mais velha, mas meus poderes estavam 

impotentes neste momento então a convidei a entrar depois das apresentações e 

a ficar comigo no jardim enquanto as crianças diziam o seu nome. Depois 

entraríamos juntas e escondidinhas. Ela olhou-me desconfiada e sorridente, como 

se me perguntasse se isso era mesmo possível, mas eu não escutei nada. E para 

                                            
21

 Para dar ao leitor a impressão real dos acontecimentos farei um relato com diálogos. Estes não 
são transcrições de registros videográficos, mas imaginados a partir da minha memória dos fatos, 
portanto de uma suposição de que os diálogos tenham acontecido mais ou menos com essas 
palavras.  É importante ressaltar o quanto o que exponho é íntimo. Nada do que foi dito ou feito 
deve ser julgado em separado do contexto e das relações que desenvolvemos e que só existiu 
entre nós. 
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que isso desse certo era preciso se despedir, mas a mãe e a irmã não tinham 

coragem de ir embora sem ter certeza de sua pequena ficaria bem. 

De repente, as crianças saíram da sala e se colocaram entre a menina e a 

sua família, e Beatriz disse: 

- Viemos te chamar, pois já vamos começar. Como é o seu nome? 

 Sofia lhe deu a mão e acenou à mãe e à irmã despedindo-se, e foi sentar-

se como os outros. 

A primeira sequência que também durou três oficinas, ficou sob 

responsabilidade de Bárbara bolsista PAE. 

Vou resumir o seu projeto para que seja localizado o ponto de partida do 

meu.  

No primeiro dia Bárbara apresentou o Grapefruit: a book of instructions de 

Yoko Ono e a canção Imagine de John Lennon. As crianças tiveram contato com o 

livro, ouviram a canção e também conheceram os artistas por meio de um vídeo 

no qual estes compartilhavam seus processos criativos. Bárbara os traduzia e as 

crianças se envolviam numa conversa sobre imaginação e sobre os problemas da 

destruição do mundo pelas guerras e desastres ambientais.  

Então Bárbara propôs que pensassem em seus próprios livros, que 

usassem sua própria imaginação e inventassem suas próprias instruções. 

No segundo dia, Bárbara mostrou-lhes tipos e formatos diferentes de livros 

de artista e preparou três mesas com materiais correspondentes a técnicas que as 

crianças poderiam usar em seus projetos: colagem (papéis de várias espessuras, 

texturas e tamanhos e cola), gravura (matrizes de xilogravura, papéis, tinta e rolo 

de entintagem) e desenho (lápis, canetas e letreiros como uma via de inclusão das 

palavras). 

 No terceiro dia Bárbara mostrou-lhes referências de artistas que exploraram 

a palavra em suas obras visuais, ou imagens em suas poesias, e continuou 

oferecendo três mesas com materiais diferentes, porém trocou a mesa dedicada à 

gravura por outra dedicada à aquarela. 

 Participei das três oficinas, observando, auxiliando nas preparações e 

circulando entre as crianças a fim de orientá-las e escutá-las e conhecer suas 

produções [que nos deixavam, a nós três, encantadas]. 
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4.5.2.2 INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

 

As crianças eram muito participativas e tinham boa leitura de imagens, 

movimentavam quase sempre organizadamente, não apresentavam nenhuma 

semelhança com as turmas com as quais eu havia trabalhado. Ao final da aula, 

ajudavam a organizar a sala sem a menor resistência. 

Uma parte da turma pedia para fazer maquetes.22 

Uma questão importante que eu enxerguei como um grande desafio era a 

gestão dos sentimentos em relação ao fazer: não conseguir executar uma técnica, 

não gostar do resultado do desenho, não controlar o material molhado (tinta, cola), 

não conseguir terminar a tempo. Algumas crianças eram muito sensíveis a esse 

problema e o sofriam de modo contagiante. 

 

 

4.5.2.2.1 Os braços do super herói  

 

 

- Estou tentando fazer um super herói, mas não está ficando bom - 

disse Davi. E depois de alguns minutos começou a passar a 

borracha com força e raiva. 

- O braço dele tá torto, né? - disse Bernardo, reprovando o desenho 

do amigo, que continuava apagando. 

Davi e Bernardo eram amigos da escola, provavelmente competidores 

entre si em vários aspectos. 

- Você está pintando com a cor errada! - disse Vinícius. 

                                            
22

 Não cheguei a saber como foi essa proposta foi  feita. Apenas que foi uma experiência de outro 

semestre, feita por outro grupo de licenciandos.  
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- É mesmo. Não é verde. - confirmou Bernardo. 

- Meninos, não existe cor certa na arte, a única coisa que é certa na 

arte é a liberdade. - Eu disse, e completei: - a Bárbara disse que era 

para imaginar, assim como a Yoko, então na minha imaginação, o 

céu é vermelho. 

- Então, verde é azul agora? - perguntou Bernardo sorrindo. 

- Sim, se você conseguir imaginar. 

No final da aula, Davi ainda estava chateado com os braços assimétricos 

de seu herói, não adiantava dizer que ficou ótimo. 

- Davi eu já sei porque você não gostou dos braços de seu super herói: você 

precisa fazer uns três em casa e trazê-los para mim. 

 

 

4.5.2.2.2 O sapo azul 

 

Noutro encontro, assim que Davi chegou, perguntei: 

- Trouxe? 

- Trouxe o quê? - perguntou Davi. 

- O três desenhos do super herói, lembra? - eu respondi. 

- Ai, esqueci! - disse Davi, levando uma mão à cabeça. 

- Não me levou a sério?! - eu brinquei. 

- Não é isso, só esqueci. Na próxima vez eu trago. - prometeu. 

- Não tem problema, Davi. Se você tiver um tempinho, você faz e me 

traz. 

 Usamos um artifício de distribuição do grupo nas mesas, então o grupo dos 

três meninos estava separado inicialmente. 

Lá pela metade da aula, Vinícius levantou-se da mesa e olhou para o próprio 

trabalho com as mãos na cabeça: 

- Esse meu trabalho não dá! Tá muito difícil!  

- Tem que ter coragem, Vinicius! Quando é muito, muito fácil,  não é arte, eu 

disse. 
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 Noutro canto da sala, Bernardo queria fazer um sapo que saltasse de uma 

folha à outra, ligado entre ambas por uma linha. Numa folha ele representara uma 

queimada, na outra uma parte da floresta livre do fogo. Seu sapo tridimensional 

devia saltar e fugir da queimada. Víamos duas belas imagens, era um projeto 

muito interessante. Mas Bernardo não conseguia escolher o material que usaria. 

Durante um tempo tentava revestir um pedaço de arame com um pedaço de lã 

azul, mas não conseguia. Tentava modelar o arame, mas nada fazia com que se 

parecesse com o sapo que ele imaginava. Dália passou por sua mesa e tentou 

ajudá-lo, mas não o convenceu a mudar de estratégia. Então eu também tentei 

ajudá-lo: 

- Bernardo, tente desenhar o sapo que está imaginando depois disso 

pensaremos no material mais adequado. - eu sugeri. 

- Não é desse jeito! - dizia ele, bem irritado com os desenhos que fazia. 

- Que tal procurarmos umas imagens de sapo para você ver e tentar 

desenhar? E na próxima aula, você termina, porque não dá mais tempo de 

fazer como você está pensando. Assim você descansa a mente, deve estar 

cansado depois de tentar muitas vezes... 

Bernardo escutou e por um instante, parecia concordar, mas de repente 

começou a buscar materiais a passos apressados. Aproveitei e pesquisei, pelo 

meu celular, umas imagens de sapo e lhe mostrei assim que se sentou 

novamente. Bernardo olhou e começou a desenhar apressada e repetidamente. 

- Parece que você está descobrindo seu sapo. Na próxima aula, vai ficar 

mais fácil terminar. - eu disse. 

- Vou terminar agora! - avisou-me. 

- Mesmo que você use um desses desenhos não vai dar tempo de o 

prendermos nas suas páginas. Você ainda quer prendê-los? - perguntei. 

- Sim! A gente prende rápido. 

 Nesse momento alguém abriu a porta, porque a aula estava em seu fim e 

as famílias já os vinham buscar. Ao ver os movimentos para irem embora, 

Bernardo escolheu um canto da sala sentou-se no chão com os joelhos para cima, 

abraçou-os, inclinou a cabeça e chorou. Davi se aproximou e consolou o amigo: 
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- Não fique triste, às vezes não dá certo. Você se lembra do meu desenho, 

daquele dia em que eu não estava conseguindo? 

 Ficamos preocupadas porque Bernardo faltou no encontro seguinte, 

justamente no dia em que Dália lhe trouxera uma porção de massa de biscuit para 

a modelagem do sapo azul. Mas mais tarde descobriríamos que sua ausência não 

tinha relação com os acontecimentos da aula anterior. 

 Davi trouxe os três desenhos do seu super herói, deixando-me muito 

orgulhosa.         

 

 

4.5.2.3 MINHA VEZ DE FAZER 

 

 

 Montei os kits com peças bem pequenas de toda espécie de quinquilharias 

(objetos incomuns como bobes, pinceis de maquiagens, aviamentos), e materiais 

mais comuns em dimensões pequenas (retalhos de tecidos e de papéis diversos), 

algumas estruturas sugestivas a partir de materiais presentes no kit (papel 

dobrado, papel estruturado com barbante enrolado). Tais peças demandavam 

uma solução construtiva, que presumi ser o desejo das crianças ao solicitarem a 

“volta das maquetes”.23 

Eram objetos muito pequenos porque isso torna fácil ensinar a usar o 

material em pequenas quantidades.  

 Os kits não estavam completos porque não havia doses individuais de fitas 

adesivas, ou de cola, por exemplo, nem imagens impressas, nem ferramentas, 

pois seriam oferecidos convencionalmente ao coletivo24.  

 Então providenciei uma mesa de materiais complementares não era 

preocupante. Nesta mesa foram dispostos: arames e alicates para unirem peças, 

colas, fios de lã e barbantes e duas pistolas de cola-quente. 

                                            
23

 Não cheguei a saber como foi essa proposta foi  feita. Apenas que foi uma experiência de outro 
semestre, feita por outro grupo de licenciandos.  
24

 Individualizar esses itens é uma estratégia de prevenção a disputas e superdosagem desses 

materiais.  
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 No centro da sala montei uma grande mesa, de modo que teriam de se 

sentar bem próximos uns dos outros, e haveria pouco espaço para espalharem 

seus itens. 

 Pensei em preparar kits específicos para algumas crianças, com base em 

características especiais que eu havia observado. Mas isso impediria que 

escolhessem. Decidi que elas seriam responsáveis pela escolha eventual e 

provisoriamente considerada errônea. Era preciso ainda pensar nos elementos 

oferecidos para a escolha. Se eu oferecesse kits em saquinhos transparentes 

tornaria a escolha lenta e competitiva. Se eu simplesmente distribuísse 

arbitrariamente, melhor seria personalizar os kits. Então os kits precisariam ter um 

atrativo externo que motivasse a escolha, minha solução mais barata foram 

embalagens plásticas de presente.  

 Meu plano me remetia às várias situações da vida em que escolhemos a 

partir do que vemos por fora, e as consequências se dão pelo que descobrimos 

por dentro e após a nossa escolha. Eu simularia uma experiência comum e 

recorrente no curso da vida. Juntos abraçaríamos essa pequena incerteza. 

 Depois que fizessem o que fizessem, as crianças explicariam porque 

fizeram. Deveriam narrar sua própria experiência, por isso era importante 

conversarmos.  

 Enquanto realizava essas ações preparativas mantinha minha mente 

concentrada na sequência que pretendia obedecer: 1) uma brincadeira de 

perguntas e respostas que prepararia a conversa ao final; 2) a proposta; 3) 

conversa sobre a experiência de atender à proposta. Então elas chegaram.  

 

 

 

4.5.2.3.1  O jogo dos porquês 
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 As crianças chegaram e se sentaram à mesa. Elas me perguntavam o eu 

havia preparado para aquela tarde, mas eu lhes respondia economicamente, que 

logo descobririam. Então comecei a dar as instruções para o jogo dos porquês. 

- Vocês receberão dois objetos: o primeiro é esse ramo artificial, que significa 

pergunta, o segundo é essa caixinha vermelha,25 que significa resposta. 

Vocês devem passá-los ao colega da esquerda ao som da música. Quando 

a música parar, quem estiver com o ramo poderá fazer uma pergunta a 

quem estiver com a caixa. Não são perguntas íntimas 

- Que tipo de perguntas? - perguntou Beatriz. 

- Perguntas sobre a pessoa que vai responder, para que a conheçamos 

melhor. - eu respondi. - Não são necessariamente perguntas íntimas, são 

perguntas sobre o que a pessoa gosta: uma cor, uma comida que o colega 

gosta, por exemplo. E depois da resposta têm que dizer o porquê. 

- Parece a brincadeira da batata-quente. - apontou Maria Clara. 

- Pensei que era Verdade ou Desafio. - disse Beatriz. 

- É parecido com a brincadeira da batata-quente, porque a gente tem que 

passar o objeto e coisas acontecem com quem acaba ficando com ele na 

mão. Mas o resto é diferente. E é parecido com o jogo Verdade ou Desafio 

porque tem perguntas e respostas. Mas o resto é diferente. E no nosso jogo 

vale responder “não sei.”- expliquei. 

- E se eu cair com a pergunta e não souber o que perguntar? - perguntou 

Marina. 

- Diga “não sei” para a música recomeçar. 

 As crianças perguntavam sobre a cor preferida, sobre o número de irmãos 

sobre terem bichos de estimação, mas algumas fizeram desafios matemáticos do 

tipo: “quanto é 5x9?”. Aos poucos fui corrigindo esses desvios26.   

 A resposta “não sei” tirava-lhes o peso de ter que saber, ou de ter que 

obedecer. Inventei esse jogo inspirada no fato de os artistas serem muito 

freqüentemente convocados a explicar suas obras, muitas vezes sendo obrigados 

                                            
25

 Pequena caixa de veludo vermelha usada para presentear com jóia. 
26

 Naquela tarde levei Ana Cecília comigo para me ajudar nos preparativos do espaço e materiais 
da aula. Ela estava curiosa para rever o ateliê que frequentara 5 anos atrás. Bárbara não pode ir e 
Dália não estava na sala quando começamos. Ana ajudou-me a controlar a música. 
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a formular respostas artificiais para perguntas que não têm respostas verbais. 

Minha expectativa era promover exercícios em os limites do “saber o porquê” 

pudessem ser expressos, ao mesmo tempo em que os porquês pudessem ser 

revelados. Além disso, o jogo serviria para antecipar o que deveria acontecer ao 

final quando faríamos uma roda de conversa sobre a experiência com os kits.27 

Para finalizar aquele momento eu precisava dar instruções sobre o que 

iria acontecer disfarçadas em perguntas cuja resposta também poderiam ser “não 

sei” 28.  

- Por que não posso fazer um trabalho fácil demais? 

- Porque tem que ser corajoso. 

- Porque se não for difícil não é arte. 

- Por que é melhor desistir de um trabalho muito difícil demais? 

- Porque às vezes você não fez aquilo umas dez vezes até ficar fácil. 

- Porque às vezes tem que aprender fazer muitas coisas antes de 

conseguir fazer ele. Não dá tempo de fazer tudo numa aula. 

- Porque se não você fica muito chateado. 

- Por que quando fazemos arte temos de ter coragem de fazer coisas 

meio malucas? 

- Porque as coisas muito certinhas já são feitas quando as pessoas 

não estão fazendo arte. 

- Porque tem que ser da imaginação. 

- Por que às vezes o trabalho não fica do jeito que a gente imaginou? 

- Porque às vezes a gente ainda não sabe fazer. 

- Por que mesmo a gente sabendo fazer, o trabalho não fica do jeito 

que a gente imaginou? 

- Porque a gente não está bem naquele dia. 

                                            
27

 Eu estava um pouco preocupada, porque sempre considerei difícil interromper o fazer para as 
conversas sobre o processo. Minha impressão é de que encerrar os trabalhos antes do término da 
aula é frustrante, por isso a conversa tem de ser bem atrativa, já que a reflexão é indispensável à 
aprendizagem. 

 
28

 Neste diálogo não posso atribuir a autoria das respostas, pois não me lembro bem. O importante 

é perceber que as crianças responderam devolvendo-me sentenças que eu disse nas aulas 
anteriores. 
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- Por que mesmo a gente sabendo fazer, a gente está bem, e mesmo 

assim o trabalho não fica do jeito que a gente imaginou? 

- Não sei.29 

- Ai! Chega de perguntas. 

Apresentei-lhes uma cesta com os pacotinhos. Espontaneamente 

formaram uma fila e escolheram, e sentaram à mesa à espera da minha 

permissão para abrirem. 

- Sempre que a gente tem uma ideia, a gente pensa nos materiais que 

vai precisar. Se vai desenhar, procura um papel, um lápis, se vai 

usar cor, escolhe o giz de cera ou lápis-de-cor, ou tinta, porque 

primeiro pensa na ideia, depois do material. Hoje vamos fazer o 

caminho contrário. Cada um vai olhar o que tem no kit que escolheu 

e tentar ter uma ideia: O que dá para fazer com esse material? O 

que eu imagino olhando e tocando nele? 

Nada foi mais emocionante do que o meu “já pode abrir”. 

- Vocês podem usar umas três coisas do kit, mas tem que olhar tudo 

antes de começar. - expliquei. 

- Mas porque não posso usar tudo? - perguntou Beatriz. 

- Não é proibido usar tudo, mas tem que pensar para usar tudo. Será 

que é possível fazer a ideia que você teve com tudo o veio no seu 

kit? - argumentei. 

- Mas eu não posso fazer mais de um trabalho? - perguntou Davi. 

- Claro que pode! Vocês podem fazer mais de um trabalho, mas 

ninguém vai fazer o trabalho em cinco minutos e depois ficar atrás 

de mim pedindo material.  - adverti em tom de brincadeira. 

- Então vou usar tudo. - Beatriz, Glória, Davi e Vinícius prometeram. 

O processo de fazer foi familiar. Tínhamos que dividir atenções entre 

aqueles que precisavam de nossas mãos para cortar, segurar, amarrar, e aqueles 

que faziam uso de materiais mais perigosos como a cola-quente. Ora incentivar 

                                            
29

 Para as outras perguntas também tive “não sei” como resposta, às últimas, porém foram feitas 

para que as crianças assim as respondessem. 
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uma solução técnica menos convencional e mais ousada, ora dissuadi-los de 

projetos muito dificultosos.  

Ao contrário do que eu esperava as crianças não se interessaram por 

amarrações em arames e barbantes. Como esperava, elas se interessaram muito 

pelo uso da cola-quente e descobriram que podiam criar massas modelando-as 

com a pistola sobre folha de papel transparente (papel vegetal), e depois recortar 

o papel. 
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Algumas crianças terminaram o trabalho 40 minutos antes do término da 

aula. Sugeri que ajudassem os demais. Comecei a pensar que na próxima aula 

iria deixar materiais de desenho para aqueles que fossem terminando o trabalho 

proposto.  
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Mas ao final da aula, Dália sugeriu que estendêssemos um tecido ao chão 

em vez de desocuparmos a mesa. Pedimos que as crianças colocassem ali os 

seus trabalhos, ainda que estivessem inacabados, e se sentassem em volta para 

conversarmos antes de irem embora. Ao verem a variedade de trabalhos 

apartados das sobras de materiais que ficaram nas mesas, os demais ficaram 

curiosos e também vieram conversar conosco. 
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Então propus que fizessem perguntas sobre os trabalhos. Elas 

entenderam logo que deveriam perguntar sobre ou contar sua experiência de 

fazer. 

- De quem é aquele trabalho? Eu quero saber como foi feito. 

- Quem fez, pode responder. - Eu sugeri. 

- Eu pensei em fazer uma arma de disparar com elástico, mas depois 

achei que estava parecido com um cachorro, como colei suas patas 

em um elástico, gostei que quando estico o elástico, o cachorro se 

abaixa. - disse Pedro demonstrando. 

Essas perguntas se repetiram, e uma após outra falava sobre como foi o 

seu processo. 

- Eu comecei pensando sobre o que dava para fazer com essa coisa 

rosa, então vi que ela se desencaixava e então deu o número de 

peças que eu precisava para montar o meu super herói. - contou 

Davi.30 

                                            
30

 Eram os bobes. 
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- Eu vi as duas bolinhas e logo pensei nos olhos de um robô. - disse 

Maria Clara. 

Então eu fiz algumas perguntas:  

- Quem acha que se “deu mal” com o kit que escolheu?  

Ninguém respondeu afirmativamente. 

- Quem pode dizer por que escolheu o kit que escolheu? 

- Eu escolhi único kit que estava embrulhado com tecido, porque era 

um tecido com estampa de insetos que eu achei muito bonitinho. - Contou 

Marina. 

- Quem sentiu falta de alguma coisa no seu kit? 

As crianças respondiam indicando itens que compunham kits de seus 

colegas ou pedindo quantidade maior de alguns itens com os quais pretendiam 

continuar trabalhando. 

- Quem gostaria que na próxima aula também tivesse kits? 

- Eu gostaria que eles viessem em caixas para a gente nem 

desconfiar o que tem dentro. - Sugeriu Marcela. 

- Vocês gostam de surpresa? 

- Sim! - responderam em coro. 

- Posso levar meu trabalho para casa? - perguntou Bernardo 

- Não, somente no último dia do ateliê você poderá levar todos os 

seus trabalhos. - eu respondi. 

- Por quê? No dia da exposição eu trago. - sugeriu. 

- Não pode levar, ninguém pode. A gente precisa deles aqui para ver 

tudo o que vocês fazem, tudo junto, para entender como vocês 

trabalham. - expliquei. 

- Mas eu prefiro levar. Eu sempre levo meus trabalhos para casa. - 

insistiu.  

- Você não pode levar, não fique chateado comigo. Mas eu tenho uma 

coisa para você levar: olha essa massa de biscuit para você tentar 

fazer seu sapo em casa.  

- Vou tentar fazer. 
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4.5.2.4 MINHA VEZ NOVAMENTE 

 

 

Na aula seguinte as crianças já sabiam o que poderia acontecer, porque 

elas já haviam experimentado os kits. Ainda ficariam curiosas? 

Era uma terça feira atípica, ao término da aula para um compromisso 

médico dali quinze minutos, teria de me apressar para pegar uma carona até o 

hospital não muito longe dali. Pela manhã eu havia saído debaixo de chuva para 

comprar as caixinhas, conforme as crianças sugeriram. Minha expectativa era que 

alguns tivessem a ideia de usar a caixa como material. Além disso, julguei 

importante mostrar que seus pedidos eram considerados, mesmo que eu não 

pudesse atender a todos os pedidos. Imaginava que o atendimento ao seu pedido 

as deixariam curiosas. Cheguei perto do horário de chegada das crianças e não 

pude surpreender meus companheiros, com os kits, pois precisei contar com a 

sua ajuda montá-los. 

As caixinhas não eram pequenas (6 x 8 x 5 cm) e sua tampa não estava 

fixada, de modo que as crianças poderiam desobedecer a minha instrução de não 

as abrirem antes do meu comando. Havia caixas brancas com tampa dourada e 

caixas marrons e uma caixa maior cor-de-rosa (de sapato). Dentro delas objetos 

ainda menores, que os oferecidos na aula anterior. Coloquei-as numa caixa 

grande. 

Na mesa de materiais complementares acrescentei a tintas, pensando que 

poderiam querer revestir ou dar outros acabamentos em cores. Também havia 

comprado arames coloridos para ver se despertavam interesse.  

Dividi a mesa única em duas e forrei com a ajuda de Bárbara. Nos 

minutos finais de preparação da sala, Bárbara separou algumas imagens da obra 

do artista inglês Jimmie Durham que eu escolhi apresentar às crianças, porque o 

seu trabalho era como o que as crianças estavam realizando, ou seja, esculturas 

por técnica aditiva de peças aproveitadas e de materiais variados (assemblagens).  

Quando as crianças entraram, já se acomodaram nas duas mesas para 

verem as imagens projetadas na parede. 

 - Ai, esqueci minha mochila, eu não acredito! - lamentou Bernardo. 
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- Mas não vai precisar da mochila, aqui temos tudo o que vamos usar. - eu 

disse. 

- Ah, mas tinha o meu sapo, que eu queria mostrar. 

- Que pena, quero ver o seu sapo. 

Senti-me desconfortável, de costas para as crianças, percebi que elas não 

ficaram muito entusiasmadas com o que viram, e que a qualidade de algumas 

imagens eram ruins. Eu havia visto muitas imagens na semana, mas não tive 

tempo hábil para montar uma apresentação, não planejei muito detalhadamente 

as perguntas que faria. Mas esperava que reconhecessem o seu fazer no fazer do 

artista. Imaginava que logo perceberiam que o artista usava coisas que 

encontrava, e que sugeririam que suas ideias viriam da observação desses 

materiais.  

- O que é isso? - perguntou Glória. 

- É um boi. - disse Rafael. 

- Como vocês acham que ele teve essa ideia? - perguntei-lhes 

- Ele gosta de animais - respondeu Davi 

- Será que ele comprou esses materiais numa loja de materiais de arte? 

- Comprou 

- Não comprou 

- Pode ser que tenha comprado uma parte, para combinar com outros que 

ele encontrou. O que vocês acham?  

- Pode ser. 

- Será que vocês conhecem quem faz isso? 

Minha intenção era que se identificassem. Mas eu ouvia vários sons de 

interferências, de conversas entre elas e não conseguia estabelecer uma boa 

conexão. Então fui despertada por um comentário baixinho:   

- Eles já estão se dispersando. Avisou-me Dália 

- Obrigada! - cochichei. 

- Vamos aos nossos kits? 

Eu mal podia esperar para saber quem a escolheria a caixa de sapato. 

- Acho que vou ficar com essa caixa grande! - disse Vinícius, um dos 

últimos a escolher. E essa escolha foi providencial, pois na caixa desse menino 
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caberia o rolo de fita dupla-face que eu guardava no bolso justamente para ele 

mesmo. 

Com o kit em mãos eles esperavam o meu sinal para abrirem. Então pedi 

que adivinhassem que instruções eu lhes daria, e eles falaram coisas parecidas 

com o que havíamos conversado: 

- Nada de fazer os trabalhos em cinco minutos - lembrou Lúcia. 

- Isso mesmo! - concordei. 

- Mas hoje eu também vou deixar vocês escolherem como querem 

trabalhar: em dupla, grupo ou individualmente. 

- Mas e se não der certo? - perguntou Glória (algumas duplas já haviam 

acontecido espontaneamente) 

- Vocês precisam pensar sobre vocês mesmos e dizerem se vocês 

conseguem dividir o kit ou não. Quem achar que vai ficar bravo em algum 

momento deve fazer sozinho. Mas hoje vocês podem escolher isso. 

- Mas e no dia de levar para casa? Como vamos dividir os trabalhos? - 

perguntou Glória 

- Boa pergunta! Mas eu não sei. - então provoquei - vocês precisam definir 

as regras ou pensar se essa dificuldade é um motivo para não fazer em grupo. 

Então abriram as caixas e começaram. Então distribui também os kits da 

aula anterior. 
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O processo de fazer foi familiar. Tínhamos que dividir atenções entre 

aqueles que precisavam de nossas mãos para cortar, segurar, amarrar, e aqueles 

que faziam uso de materiais mais perigosos como a cola-quente. Ora incentivar 

uma solução técnica menos convencional e mais ousada, ora dissuadi-los de 

projetos muito dificultosos.  
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Ao contrário do que eu esperava novamente as crianças não se 

interessaram por amarrações em arames e barbantes, mesmo eu tendo levado 

arames coloridos. Desta vez Rafael não gostou do kit, desta vez Kawan gostou. 

- Daniel você não está sofrendo nem um pouquinho, pintando essa 

bolinha de vermelho! - eu disse, tentando incentivá-lo 

- Oh prô, eu não sei o que eu quero fazer ainda. - explicou-me  

- Pois, pode ter uma ideia mais difícil! Sem sofrimento não tem arte. Além 

disso, primeiro tem que montar, depois é que você pinta, pois é difícil manipular a 

peça antes de secar a tinta. 

 Desta vez as crianças trabalharam até o último minuto da aula. Para os 

mais adiantados disponibilizei material de desenho e também sugeri que 

ajudassem quem não tivesse terminado.  

- Posso levar meu trabalho para casa? - perguntou Bernardo 

- Não, somente no último dia do ateliê você poderá levar todos os seus 

trabalhos. - eu respondi. 

- Por quê? No dia da exposição eu trago.- sugeriu. 

- Não pode levar, ninguém pode. A gente precisa deles aqui para ver tudo 

o que vocês fazem, tudo junto, para entender como vocês trabalham. - expliquei. 

- Mas por que não estou vendo o meu trabalho aqui? Será que alguém 

pegou?- perguntou-me preocupado. 

- Se estiver procurando o homem-aranha, ele está aqui. 

- Ah! Está aqui. Posso levá-lo? 

- Não. Mas te dou umas peças para você fazer um em casa? Que tal? 

Ele aceitou. 
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4.5.2.5 MINHA ÚLTIMA VEZ 

 

 

Fiquei frustrada em relação ao momento de apresentação das imagens do 

artista. Talvez as circunstâncias do dia tivessem me atrapalhado. Eu havia 

presenciado momentos muito agradáveis preparados por Bárbara, a leitura de 

imagens projetadas, a única diferença é que eram imagens bidimensionais. Não 

era o caso usar outros recursos (imagem impressa, tela menor, por exemplo), mas 

talvez fosse interessante mostrar-lhes vídeos para terem a percepção da 

escultura. 

Para a próxima aula eu havia planejado mostrar as imagens da própria 

aula, mas minhas dúvidas estavam me deixando sem ideias para essa conversa. 

Eu tinha de escolher entre corrigir a apresentação dos artistas ou seguir com o 

plano original. De qualquer forma, era preciso fechar aquela sequência, pois seria 

a minha última participação.  

Foi então que comecei a pensar muitas coisas. 

Preparei uma lista de vídeos curtos dos próprios artistas mostrando os 

seus trabalhos, os quatro somavam 10 minutos, no máximo. Também escolhi 

algumas imagens, das quais eu falaria se houvesse oportunidade. 

Na sequência, as crianças receberiam instruções para a montagem de 

seus próprios kits. Depois eu guardaria as sobras, exceto ferramentas. Elas não 

deveriam retornar em busca de mais materiais.  

As instruções serviriam para ajudá-las na escolha e para que se 

comprometessem eticamente com o processo. Seriam sorteadas por eles, e 

discutidas numa roda.  

 

CUIDADO COM O TRABALHO DO SEU (SUA) COLEGA, TRABALHOS DELICADOS PRECISAM 

SER PROTEGIDOS. 

 
ENQUANTO O SEU MATERIAL ESTÁ SECANDO, PROCURE AJUDAR ALGUÉM. 

 
CUIDE DO SEU ESPAÇO DE TRABALHO, NÃO DEIXE SEUS MATERIAIS 

ESPALHADOS E TOME CUIDADO PARA NÃO SE MACHUCAR. 

 
AO TERMINAR, GUARDE TUDO NO LUGAR CERTO. 
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PEGOU MAIS DO QUE VAI USAR OFEREÇA A ALGUÉM. OU SUGIRA UMA TROCA. 

 
RESPEITE A DECISÃO DO SEU (SUA) COLEGA. 
 
NÃO DESPERDICE OS MATERIAIS, CADA MATERIAL É O TRABALHO DE ALGUÉM E 
É UM PEDAÇO DA NATUREZA. 
 
CUIDE BEM DAS FERRAMENTAS. 
 
APRENDA OLHANDO OS OUTROS TRABALHOS. 
 
ÀS VEZES É MUITO BOM PENSAR EM COISAS NOVAS E NÃO FAZER SEMPRE A 
MESMA COISA. 
 
TENHA CORAGEM PARA CONTINUAR TENTANDO OU PARA DESISTIR. 
 
SEJA GENTIL COM TODOS E TODAS. 

 
SE NÃO DEU CERTO, TENTE DE NOVO OU DE OUTRO JEITO. ÀS VEZES É 

PRECISO FAZER UMAS TRÊS VEZES PARA DESCOBRIR UMA COISA BOA. 

 
NÃO FAÇA COISAS DIFÍCEIS DEMAIS, TESTE UM JEITO DE FAZER QUE CAIBA NO 

TEMPO DA AULA. 

 
NÃO FAÇA COISAS FÁCEIS DEMAIS, TENTE SE DESAFIAR. 

 
CUIDADO COM OS MATERIAIS MOLHADOS! PLANEJE A ORDEM DAS ETAPAS. 

 

PENSE SEMPRE NO SEU (SUA) COLEGA, PROCURE DIVIDIR. 

 
NÃO PEGUE MUITO MATERIAL, VOCÊ NÃO PRECISA DE TANTA COISA PARA TER 

BOAS IDEIAS. 

 
AO TERMINAR O SEU TRABALHO, OLHE BEM PARA ELE E PENSE SOBRE O QUE 

VOCÊ FEZ. 

 
TENTE PENSAR UM POUCO E IMAGINE O QUE QUER FAZER ANTES DE 

COMEÇAR. 

 

Para me certificar de que tudo estava coerentemente organizado eu fazia 

um repasse mental: Na primeira oficina, escolheram os kits por seu aspecto 

externo; na segunda, além de repetirem essa conduta, escolheram entre fazer 

individualmente ou em grupo; na terceira escolheriam os seus materiais. 

Talvez fosse prudente facilitar o uso dos materiais aos quais estivessem 

acostumados a usar, especialmente os utilizados na sequência de Bárbara, na 

mesa complementar. 

Cheguei cedo naquela última tarde. Dália me ajudou a montar mesa de 

onde as crianças tirariam materiais para o seu Kit. Bárbara preparou a mesa 
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complementar com materiais de desenho pintura e colagem e com letreiros. Assim 

diante de escolhas incertas podiam encontrar nas experiências vividas, opções 

mais seguras.  

Fiquei com medo de ser muita coisa, mas levei esse plano adiante. 

Não sabia ao certo como retiraria os materiais oferecidos, enquanto Dália 

os expunha sobre a mesa eu tentava pensar numa estratégia, mas nada vinha à 

minha mente. Então por essa distração perdi o detalhe de oferecer algo para as 

crianças apoiarem suas porções. 

Procurei um objeto mágico que os fariam ficar silenciosos, um truque que 

aprendi com o Jean, do Museu do Brinquedo. Por coincidência havia um bambolê 

na sala. 

No meio das duas grandes mesas forradas, dispus as cadeiras em 

formato de plateia. Minha lista de vídeo ficou reproduzindo em repetição, as luzes 

estavam apagadas31. 

Saí à porta segurando o bambolê. As crianças se aproximaram da porta, 

curiosas. 

Ao passar por esse portal, você perderá a sua fala, você deverá ficar em 

silêncio absoluto até que receba sua fala de volta, você está preparado? Quem 

estiver preparado, coloque-se diante deste portal diga suas últimas palavras antes 

de passar por ele. 

Um a um entravam em silêncio, se sentavam e olhavam para os vídeos. 

Quando o vídeo chegava perto do fim, chegava mais uma criança, e as que 

estavam assistindo me faziam sinal para eu ir até a porta e estender-lhes o 

bambolê e explicar os seu poderes mágicos. Um detalhe especial é que o último 

vídeo tinha sonoplastia de cavalgada, embora mantivessem o silêncio de voz, 

faziam o coro à sonoplastia e assim aconteceu duas vezes. Quando parecia que 

todos já haviam chegado, comecei a mostrar as fotos de obras de artes feitas com 

lixo32: 

A partir de agora vocês vão receber a fala de volta ao tocarem esse 

bambolê. Mas antes eu preciso dizer sobre o que poderão falar. Eu mostrarei 

                                            
31

 Os vídeos mostravam os trabalhos de Bordalo II, Débora Muszkat, Frans Krajcberg e Sayaka 
Kajita Ganz. 
32

 Pesquisei utilizando os termos assemblagem e junk art. 
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várias imagens e vocês poderão fazer perguntas sobre algumas, pois eu não 

falarei de todas. Eu só poderei falar das imagens para a qual alguém disser “sim”, 

no momento em que ela aparecer vou falar das imagens que vocês escolherem. - 

e resumi - para fazer pergunta sobre uma imagem diga “sim” quando ela aparecer. 

As crianças diziam “sim” de mão erguida, mas não faziam perguntas, ao 

invés disso, descreviam o que viam e faziam suposições sobre a concepção e 

execução do trabalho, ou tentavam identificar os materiais. Antes de dar-lhes a 

palavra eu dizia o nome do artista e sua nacionalidade. Procurei artistas de vários 

lugares do mundo, para mostrar-lhes que a preocupação com o lixo é global33. 

- Adivinhem porque eu coloquei a informação da nacionalidade dos 

artistas? O que estou tentando dizer?  

Então a conversa ficou muito divertida e a hora começou a avançar mais 

depressa porque as crianças ficaram muito curiosas e não paravam de dizer “sim”:  

- Volta naquela da guitarra 

- Eu quero falar sobre o cachorro. 

Então tive de interromper a conversa ao sinal de Dália. E fiquei tão 

satisfeita porque a conversa só foi interrompida em favor do tínhamos a fazer, e 

não porque o momento fosse tedioso. 

As crianças dirigiram-se à mesa de materiais. Dália agiu rapidamente e 

lhe ofereceu bandejas, mas estas acabaram, peguei forminhas de gelo 

(comumente utilizadas como godês), umas caixas e umas sacolas e assim 

improvisamos. Elas ficavam pacientemente em fila, mesmo após nossas 

sugestões para se aproximarem desordenadamente. Em fila conversavam sobre 

coisas que pretendiam fazer. 

Desisti de lhes passar as instruções a serem lidas antes de se servirem, 

porque se o mantivesse não sobraria tempo para o trabalho. Também desisti de 

fazer uma conversa ao final sobre o processo, e para  despedir-me fui abraçando 

um ao momento em que orientava os trabalhos. 

- Quando olho para os meus materiais só consigo pensar em parques e 

lugares! - disse Vinícius, como quem me expunha um grave problema. 
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- Então, nessa aula, você está severamente proibido de fazer parques e 

outros lugares. Tudo, menos lugares - eu o desafiei. 

- Mas e se eu não conseguir pensar em nada?  

- Vá passear e ver os seus colegas fazendo outras coisas. Vá “arejar” o 

cérebro. - e completei: - Depois me conte a sua ideia. 

Vinícius passeou pela sala e decidiu fazer uma aquarela. 

Finalmente Bernardo não pediu para levar os seus trabalhos para casa.  

Às vezes, quando penso nesses acontecimentos, acho que as instruções 

não poderiam ter sido suprimidas, teria sido uma brincadeira divertida. Poderia ter 

prescindido da apresentação dos artistas, mas foi muito bom ter experimentado 

aquela dinâmica. Não sei.  

Minha melhor aula está para acontecer. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Minha experiência quer dizer aos artistas licenciandos e licenciados e aos 

professores começantes e recomeçantes que não importa o quanto conhecemos 

sobre arte, sobre educação se não tornarmos o conhecimento disponível a nós 

mesmos e aos outros. 

Sem dúvida é preciso conhecer metodologias e abordagens, técnicas e 

linguagens, e outros saberes específicos da profissão, porque não se cria as 

coisas do nada, mas sempre a partir de outras coisas. A partir desses 

conhecimentos agimos criativamente no mundo modificando-o.  

Nosso conhecimento nos permitirá flutuar e permanecer onde dá pé, mas 

assim que conseguirmos nos mover, isto é, assim que concluimos nossas 

aprendizagens, a coisa certa a ser feita é desaprendê-las, sem esquecê-

las:  soltar as metodologias corretas, os esquemas teóricos, desatar-se dos 

apegos poéticos, e adquirir logo a disciplina de mergulhar nas águas das relações 

humanas. Nossa desaprendizagem, isto é duvidação (ato ou efeito de duvidar) do 

que é razoável, óbvio e desejável, nos encorajará a visitar as profundezas. Lá 

embaixo descobriremos coisas não imaginadas. 

Se ensinar requer acreditar na mudança, é preciso olhar, avistar e 

enxergar o ponto que precisa ser mudado, e agir sobre ele com a frequência e 

habilidade impecável, típica de artistas. E olhar de novo. O que é preciso mudar 

hoje? Que relações pretendemos transformar?  

Pouco importa como é que se faz transdisciplinaridade certinho, ou como 

é que se separa as experiências completas das outras. Como podemos querer 

que as crianças ouçam, procurem, percebam, descubram coisas sobre as quais 

não têm curiosidade? Seria um desperdício de rigor. 

Todo o nosso conhecimento em arte não serve para que o transfiramos 

aos arte/educandos, mas para saibamos descobrir as curiosidades preexistentes e 

provocar curiosidades imprescindíveis, pois [suponho] sempre carregaremos a 

dúvida sobre ser ou não possível ensinar arte. E enquanto não encontramos a 
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resposta para essa pergunta comum, ensinamos coisas que aproximam as 

pessoas da arte, permitindo-lhes uma experiência. O resto da história, depende da 

experiência.  

Por isso, não pode haver arte/educação sem muita dedicação. Por isso, 

preparações muito econômicas em estímulos, e aulas muito seguras tendem a 

desanimar. Por isso não vale a pena rejeitar o ensino da técnica, senão apenas 

lembrar que técnica não é arte. Isso deve valer para qualquer preconceito sobre o 

que é supostamente apropriado ensinar. 

É apropriado ensinar sua linguagem (códigos), seu toques (fazeres) suas 

casas (culturas), e mais.  

Pensar a arte/educação a partir da experiência é procurar o tempo todo a 

verdade das coisas, não necessariamente a certeza dela (ser aprendente deve ser 

isso). Requer consciência de sua imprevisibilidade, mas também espera atenta, 

percepção aguçada e curiosidade. Requer fazer a experiência. 

Requer deixar-se tocar sem fechar os olhos. Requer fechar os olhos para 

ouvir-se. Requer desacelerar o pensamento e preparar coisas simples, mas não 

qualquer coisa. Requer dar sentido ao presente, ainda que seja um presente 

provisório. Requer outras atenções que não podem ser sugeridas aqui. 

No curso da vida muitas experiências não acontecerão, porque em grande 

parte do nosso tempo vivemos em condições não propícias e sem controle sobre 

elas. Por isso, ao menor sinal de possibilidade, temos que nos expor aos perigos 

da arte, somente assim resistiremos. 

Assim transmito uma experiência que (a despeito do teor privativo e 

solitário de alguns acontecimentos) é um testemunho da minha geração, visto 

que, conto na minha história a história da arte/educação.  

Que experiências podemos fazer com esse passado? Que continuidades 

podemos construir para essa narrativa? 

Que continuidades esses meus conselhos sugerem às narrativas de quem 

lê? 

Não sei o que mais isso quer dizer ao ensino da arte. Espero que o diga. 
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ANEXOS 

Exercícios narrativos  - Histórias e entrevistas 

 

O conjunto de narrativas apresentados nessa introdução foi escrito para 

dar a conhecer uma experiência vivida sob ótica de sua protagonista. Os primeiros 

episódios descrevem os primeiros acontecimentos do processo de sua iniciação 

docente, sendo o conteúdo principal, os sentimentos desencadeados e os saberes 

construídos naquele momento.  

Os acontecimentos são contados por meio do uso consciente das 

estratégias da ficção, mas são verdadeiros. Tal construção “remete a uma noção 

de verdade não mais com a exatidão da descrição, mas sim, muito mais, como 

elaboração de sentido, seja ele inventado na liberdade da imaginação ou 

descoberto na ordenação do real. ” (GAGNEBIN, 2005).  

Escrita em terceira pessoa, as narrativas têm um narrador que penetra 

o pensamento da protagonista expressando seus fluxos de consciência. A 

protagonista não é exposta pela notabilidade de seus atos nem pelo 

rebuscamento de sua privacidade, o intento é ressaltar sua humanidade, seus 

conflitos, suas inseguranças, e o modo como procura resolvê-los, suas 

habilidades e o modo como são manifestas, os gestos concretos, as intenções. 

Tais características psicológicas são expressas também na forma da narrativa, na 

divisão e titulação dos episódios, na economia descritiva de alguns incidentes, na 

inconclusão de outros; na passagem abrupta da narração objetiva para a 

subjetiva.  

As demais personagens não são rigorosamente descritas, são 

apresentadas minimamente à medida que participam dos eventos, sempre a partir 

das impressões da protagonista e por ocasião de alguma interação. Em 

determinados momentos somente aparecem as vozes indistintas, construídas 

artificialmente para apoiar o desenrolar das ideias. Os diálogos não são, portanto, 

uma reprodução real, mas um recurso elucidativo de uma experiência 

 



real. Os nomes são fictícios e sua escolha foi arbitrária, nada liga o nome aos               

seus modos de agir. 

Assim, à protagonista corresponde o eu passado da pesquisadora e          

objetivado na terceira pessoa, dissociado do eu que pesquisa. Às demais           

personagens correspondem os outros atuantes no Ateliê Nossa Casa, cujos          

eus são suprimidos e serão posteriormente expostos por seus próprios          

testemunhos. 

A ordem cronológica dos acontecimentos foi respeitada de acordo         

com os limites da memória da pesquisadora, o mesmo ocorre às dimensões            

temporais. 

Por fim, a ausência consentida de determinados dados contextuais         

conserva uma medida de abertura de sentido, potencializando o seu aspecto           

dialógico. Todavia as narrativas aqui apresentadas não atingem a forma da           

narrativa enquanto gênero do cânon literário embora se revistam dessa          

roupagem, pois a conduta investigativa de que resultam não requer tal nível de             

competência linguística. 

O episódio Névoa seca traz no título a falta de nitidez diante da              

carreira docente; o episódio Garoa pode ser interpretado como o início da            

dissolução da névoa seca, quando novos pensamentos sobre a docência          

respingam, umidificando-a, trazendo visibilidade; Borboletas sem asas, abre        

completamente o ângulo de visão da protagonista e ao mesmo tempo fecha a             

paisagem metafórica que representa sua iniciação difícil. O porquinho e Meus           

filhos não estão gostando! dão continuidade à metáfora da observação          

trazendo desta vez a figura humana. É uma serie que cumpre o objetivo de              

relatar O comecinho de tudo na experiência de Rita, a protagonista. 

O comecinho de tudo 

Névoa seca 



Rita tinha que conciliar seus estudos com o seu trabalho. Estava           

sempre tentando compor uma rotina favorável, estava sempre ocupada com          

tantos compromissos. 

Durante o curso de Artes Plásticas, tinha priorizado especialmente         

as disciplinas voltadas para as práticas artísticas, pois desejava ampliar seu           

repertório técnico. Para ela, como para muitos universitários de diversas áreas           

de conhecimento, lecionar seria o plano B. Por isso tinha adiado as disciplinas             

com estágio o máximo que pode, mas, finalmente, teria de enfrentar aquela            

situação preocupante. 

Em alguns momentos pensava que seria muito fácil, afinal já tinha           

sido professora, tinha exercido a profissão de educadora infantil dos quinze           

aos vinte anos numa escolinha particular, graças à sua formação de nível            

médio. Sabia muita coisa. Quando já havia ingressado nessa graduação, tinha           

participado de um projeto de Inclusão numa escola pública. Noutra, tinha           

quase alfabetizado uma turma de cerca de trinta crianças, mas deixara a turma             

antes de concluir o ano letivo. Pensava que tinha sido a decisão mais acertada              

deixar para o final do curso as obrigações mais fáceis da grade curricular. Mas              

seu tempo de professora não tinha sido nada fácil, sua experiência poderia não             

ser uma vantagem. Era melhor esconder a experiência vivida, não era mesmo            

para se orgulhar. Tentaria agir como se nada soubesse para descobrir o que             

realmente sabia. Não se tratava propriamente de uma iniciação à docência,           

mas à docência em Artes, mas também significava a possibilidade de           

recomeço. 

Rita experimentava a contradição. Se perguntava por que tinha         

deixado a escola, se estava matriculada num curso de licenciatura. Teria sido            

por causa das distâncias que tinha que percorrer todos os dias de casa para a               

escola, da escola para a universidade e de volta para casa, sempre com suas              

tarefas incompletas; talvez porque quisesse concentrar-se nos estudos e         

aproveitar a universidade com seus colegas, sem tanta correria. Voltaria para a            

escola quando soubesse melhor o que fazer ou talvez nem voltasse, se            



conseguisse uma rotina profissional menos estressante - aquela formação lhe          

abriria outras portas. E se tivesse que voltar, não teria perdido tanto, pois o              

faria para ensinar o que mais gostava.  

Mas não conseguiu manter-se sem trabalho, agora, estava numa         

rotina administrativa tanto menos estressante que o tempo de permanência no           

local de trabalho parecia-lhe perda de tempo. Não era ócio, tinha uma            

atividade constante, mas sem grandes tensões, sem exigências físicas, e com           

boa convivência com a equipe. Quando acabava de fazer tudo o dia também             

estava acabando e chegava o cansaço injustificado. Não tinha de levar           

obrigações para casa, mas não tinha coragem de fazer mais nada. Como é             

que chegou a pensar que outro tipo de trabalho deixaria sua mente            

desimpedida para os estudos? Não teria sido mais coerente manter-se na sala            

de aula e aproveitar sua própria prática para as discussões nas aulas, seu             

ambiente de trabalho como ambiente de pesquisa acadêmica? Não havia mais           

tempo para buscar coerência. Era enfrentar logo, compreender depois. 

Por tudo isso, não escolheu o Ateliê Nossa casa, escolheu o horário            

da disciplina em que cumpriria o estágio regencial. 

Garoa 

As aulas iniciais eram destinadas à elaboração do projeto semestral          

e preparação da primeira aula. Em um mês iriam receber vinte crianças com             

idade entre sete e doze anos.  

Boas vindas, apresentações, descontrações e opiniões. Partilhas,       

recomendações, organizações e discussões. Meditações. 

- Leu a Carta da Transdisciplinaridade? 

-  Sim, curtinha e bem clara.  

- Achei muito bonita. Mas não sei ainda se entendi como é a             

transdisciplinaridade.  

- Bem, isso não sei se entendi. Mas acho que é isso que vamos              

aprender. 

- Tem a ver com o conhecimento não fragmentado… 



- Parece difícil. 

- Parece mesmo. 

- Cada “considerando”, cada artigo contém muita coisa para se          

pensar. 

Rita gostou de a primeira leitura ser curta e fácil, pois o            

cumprimento da tarefa assim se garantia. Ela já havia aprendido a desconfiar            

de textos curtos e fáceis, mas de qualquer modo, gostava da leitura meditativa.             

Não porque tivesse a calma para ler e reler, mas porque aquela era a leitura               

que julgava correta. Tinha por hábito ler palavra a palavra, o que a obrigava a               

parar com o texto para pensar. Num dado momento sentia mesmo uma            

incapacidade e parava. Tinha coleção de leituras não concluídas com trechos           

inesquecidos. O mesmo ocorria enquanto ouvia, sua mente ia para vários           

lugares e tempos e fazia associações muito rapidamente fazendo transbordar          

o seu pensamento à presença do falante. Foi assim que, de repente, percebeu             

que a conversa era sobre saber interpretar os acontecimentos, compreender o           

próprio lugar e momento e modo de agir, de entender os porquês de algumas              

posturas, reações. Que será que a professora queria dizer com aquilo? Sobre            

a mentalidade que move certas ações, sobre a vigilância das abordagens… E            

a discussão continuou: 

-  O que você acha que devemos preparar para a primeira aula? 

- Não consigo pensar em nada, não conheço as crianças 

- Ah, mas tem coisas que todas as crianças gostam. Vocês acham            

muito simples pedir que elas desenhem? 

- E para que se apresentem? 

- Uma brincadeira de apresentação?  

- Conheço várias dinâmicas  

- Teremos um eixo temático? 

- Podíamos passar por todas as artes, do desenho à performance, o            

tema pode ser as linguagens 

- Parece legal...Vamos do bi para o tridimensional? 



- Depois, para o imaterial. Né? 

- As linguagens podem ser um eixo temático. E um eixo narrativo? 

- Uma viagem! 

- Viagem ou jornada? 

Rita se lembrou de sua antiga vida escolar toda organizada em           

gavetinhas. Provavelmente teria sido também assim a dos colegas. Pensava          

em como lhe parecia impossível mostrar qualquer coisa por perspectivas          

diferentes, se por uma única, a visão ainda era limitada. Mas se ensinar lhe              

parecia demasiado trabalhoso aprender daquele modo devia ser muito         

prazeroso. Teria um jeito frear a especialização? Parecia inevitável e          

necessário aprofundar cada vez mais cada parte de uma descoberta, mas não            

era fácil visualizar o caminho de volta à superfície. E a superfície devia ser              

assim tão desprezível? Não era ela a que permitia a escolha? Por que nunca              

havia ouvido a palavra transdisciplinaridade se a carta fora publicada dezenove           

anos atrás? 

Ela nem se lembrava mais das vãs tentativas da professora          

Santinha de ensinar a interdisciplinaridade com blocos lógicos na aula de           

metodologia de Matemática na época do Magistério.  

Uma descoberta importante foi a de que todo tempo do mundo não            

seria suficiente para discutir a base teórica, planejar as primeiras aulas e            

preparar os materiais artesanalmente, limpar e organizar o ambiente, fazer          

compras. Para concretizar tudo o que imaginaram, nem todo um semestre           

adiantaria. 

*** 

As aulas começaram. Que ansiedade! Dizer as coisas certas para          

que queiram ficar. Conduzir os turnos de fala para que todos possam            

participar. Conhecer suas expectativas, contemplá-las de algum modo. Lançar         

uma proposta interessante. Pensar na sequência sem ignorar as surpresas.          

Aceitar novos direcionamentos sem abandonar completamente as previsões.        



Aproveitar as ideias de cada um na equipe de arte educadores. Todo mundo             

pensando tudo junto. 

No início Rita sentia vontade de acelerar os processos. Os jogos de            

apresentações pessoais e de memorização de sequências de palavras         

causavam-lhe inquietação. Estava difícil ensinar a escuta, até que uma criança           

conseguisse começar a falar sobre algo do que pensava, uma dupla já havia             

encontrado um assunto engraçado e a energia gasta para garantir que alguém            

fosse ouvido, se achasse em condições de expressar-se num fluxo contínuo e            

completo era frequentemente desperdiçada. Perderia a paciência facilmente        

não fosse o olhar aparentemente tranquilo dos demais a lhe acusar. 

Foi em momentos como esses que Rita aprendeu o que já sabia:            

quanto menos palavras conseguisse usar ao emitir uma instrução, explicação          

ou comando, maior seria a chance de conseguir o efeito almejado. Sabia disso,             

mas não havia conseguido formular esse imperativo, até então. A partir de            

agora se empenharia no combate das palavras excessivas.  

Pablo, ao contrário de Rita, não parecia nada preocupado. Nunca          

esboçava o menor receio de nada. Estava sempre inteiro e sua ação era cheia              

de energia o tempo todo. Somente ao final de tudo, suspirava e exalava sua              

exaustão, mas sua disposição não diminuía.  

Rita não deixava de notar tal mudança: da prontidão para aventura           

à satisfação. Ficava imaginando explicações para sua vinda ao Brasil (ele era            

aluno do intercâmbio) e tinha outras curiosidades, mas não se atrevia a            

perguntar-lhe nada, apenas o observava e admirava sua fluência. Ele era a            

pessoa certa para iniciar as aulas, pois as crianças tinham mais curiosidade            

ainda. Então, enquanto ele interagia com elas, Rita tinha um tempo para            

organizar-se internamente. 

Borboletas sem asas 

Foi num dia em que as crianças tinham que desenhar sobre o tema             

viagem. Então, depois disso, viajariam por todos os lugares de fazer arte do             

departamento (ou seja, seus ateliês), poderiam interagir livremente com os          



habitantes de cada lugar e por último, uma atividade rápida com tinta. Nesta             

hora as crianças foram instruídas a espalharem livremente a tinta num dos            

lados do papel marcado por uma dobra ao meio, e depois, fecharem,            

pressionando o lado entintado no lado em branco de modo a imprimir a             

mancha, produzindo como resultado, uma imagem simétrica. 

- Eu já sei que é uma borboleta! Já fiz isso antes. 

Quase ninguém conseguiu abrir o papel dobrado, alguns se         

rasgaram na primeira tentativa. Já eram os últimos minutos de aula. 

- Rápido, vamos, vamos pegar mais papel!  

- Alguém traz outra tinta! 

Rita apenas olhava, não reagiu a nenhuma sugestão. Os pais          

começavam a chegar, não compensava segurá-los mais uns minutinhos.  

Lembrou-se de quando era criança, também ela estivera na mesma          

situação, numa aula de cores secundárias. Lembrou-se de seu verde oculto no            

papel dobrado. Mas sua experiência malsucedida não a fez pensar em alertar            

os colegas ou em se esquivar da aplicação daquela proposta. Nem podia            

precisar se aquela lembrança estava presente na ocasião da preparação          

daquela aula, nem se apoiaria numa lembrança tão remota da pré-escola. 

Não seria o fim do mundo se não fosse o fim da aula.  

Agora, olhava para aquelas borboletas sem asas. 

Na reunião seguinte todos concordaram que as crianças haviam ido          

embora completamente frustradas. Tinha sido uma péssima ideia usar tintas          

misturada à goma! E a lentidão em conseguir logo novos materiais para            

garantir o sucesso da proposta, a maior prova da inaptidão de enxergar o             

tempo de agir.  

Nem deu tempo de falar sobre o contraste entre os condores dos            

Andes de Miguel e as burocráticas bandeirinhas da mesa dos grandes . Rita            1

voltou ruminando tudo o que se passara. Fora ela a que havia ficado mais              

1 As crianças escolheram seus lugares, uma mesa foi ocupada espontaneamente           
pelas crianças maiores, que atenderam à proposta de desenhar sobre suas viagens            
preenchendo a folha de papel com bandeiras de vários países, produzindo imagens quase             
idênticas. 



inerte naquele momento crítico em que as crianças não conseguiam abrir o            

papel dobrado. Como é que as pessoas podem interpretar de maneira tão            

diferente e até opostas o mesmo fato? Que adiantaria refazerem? Será que            

tinha sido assim tão desastroso? 

O porquinho 

O grupo combinou de ensinar a monotipia na aula seguinte. Havia           

materiais adequados, cuidadosamente planejados. Rita nunca havia tentado        

fazer uma monotipia, nem havia visto ninguém fazendo e ficou entusiasmada           

ao ouvir a descrição daquela técnica da forma como seria adaptada para aula.             

Chegaria cedo para ajeitar a sala. Aquelas crianças tinham muito mais           

experiência que imaginara, isso era assustador. Conheciam muitos lugares e          

relatavam aulas de Artes na escola que eram melhores que as que tivera e              

pudera supor. 

Chegou mesmo cedo, muito mais cedo que os demais colegas e           

ficou um bom tempo em silêncio olhando os azulejos que já estavam na pia.              

Tinha dúvida se os distribuía sobre as mesas e sobre como as mesas             

deveriam estar dispostas pela sala. Eram umas seis ou oito mesas           

retangulares revestidas de fórmica branca que acomodavam bem umas seis          

crianças, mas a sala não era suficientemente espaçosa para que essas mesas            

ficassem totalmente separadas. Havia cadeiras e bancos de várias cores cujos           

modelos permitiam que pudessem ser empilhados. Assim, apesar de a sala           

não ser muito grande era possível fazer modificações espaciais de acordo com            

a dinâmica pretendida. O grupo logo compreendeu o quanto esse detalhe           

influenciava os resultados. Quando a proposta não coubesse naquela sala          

podiam optar pelo jardim. Poderiam ainda dividir-se e usar ambos os espaços            

simultânea ou alternadamente. 

Como será que havia conseguido aqueles azulejos e transportado         

até a sala? Onde guardava tantas coisas, sempre tão diferentes? Tinha tantos            

livros infantis. Rita ficou com vontade de investir em materiais que fossem            

seus, que a ajudassem a pensar os processos e pudesse partilhar com os             



alunos e colegas. Juntou as mesas formando uma bem grande no centro.            

Forrou-a com jornais e distribuiu os azulejos, contando os lugares e calculando            

os espaços de ação. Faltava apenas chegarem os colegas com o restante dos             

materiais. 

De repente, a sala já estava cheia. As crianças já haviam entintado            

os azulejos com uma camada de tinta aplicada com o rolo, feito o seu desenho               

por meio da retirada de tinta com cotonetes, já era a hora da impressão. 

Rita - Puxa que legal, o seu porquinho! 

Paulo - Não é um porquinho, é um coelho! 

Meus filhos não estão gostando! 

A monotipia foi um sucesso! A técnica foi bem executada, o grupo            

estava confiante. Na próxima aula as crianças fariam uma xilogravura          

adaptada usando barras de sabão, metades de batatas e placas de           

emborrachados. Fariam as incisões com palitos de dente, lápis e goivas de            

acordo com suas idades/habilidades.  

Rita tinha receio de oferecer as goivas, mas sabia que a razão            

crianças/adulto tornava aquela aula perfeitamente viável, além disso, havia         

materiais alternativos mais seguros. Com sorte, ninguém se interessaria pelas          

ferramentas cortantes, com mais sorte ainda, fariam uso delas com          

tranquilidade para todos e produziriam imagens tão lindas quanto as feitas a            

monotipia. 

 

Naquela tarde as crianças já haviam entrado na sala e uma mãe            

aguardava para conversar com qualquer um dos educadores. Ângela a          

atendeu, por isso demorou um pouco para entrar.  

Rita passou sem sentir pelas etapas iniciais guardando toda sua          

atenção para o momento mais tenso da aula, quando apresentariam a técnica.            

Não podia esquecer de ensinar a posição correta das mãos, das variedades de             

corte, do cuidado com as linhas curvas. 



Durante a incisão ela percebeu que era importante cultivar o          

desenho. Era necessário ensiná-los a pensar a composição e lidar com o traço             

mais grosso que o do lápis, pois a incisão, por ser mais larga, sempre              

aproxima as linhas umas das outras alterando o desenho. Poderia deixar que            

as crianças começassem a matriz sem esta preparação, mas depois teriam de            

conversar sobre o problema. E depois disso, tinham de pensar sobre a imagem             

invertida. Uma parte das crianças somente se interessa pela técnica em si,            

pelas surpresas que os processos oferecem, outras somente ficam         

confortáveis se essas surpresas não puserem o desenho a perder.  

Ângela tinha experimentado ficar com as crianças menores, e          

desse pequeno grupo surgiu a ideia de fazerem livros. Rita percebeu que            

alguns meninos estavam bem apegados a games, era assunto de suas           

conversas e até motivo de pressa na volta para casa. Podia ser interessante             

trabalhar a criação de uma personagem e desenvolver uma história coletiva           

ao longo da sequência, que culminaria na criação de um jogo. Assim duas             

propostas diferentes reforçariam a divisão em dois grupos etários.  

Que bom que a sala não tinha ficado tão desarrumada! Assim           

teriam mais tempo para conversar sobre tantas ideias. 

 Ângela - A mãe do Paulo e do Otávio me chamou para conversar. 

Rita - Ah, por isso você ficou um pouco mais lá fora? 

Ângela - Sim.  

Pablo - Eu a vi te parando, você tinha combinado alguma coisa com             

ela? 

Ângela - Não, o combinado é a professora apresentar o projeto e             

esclarecer dúvidas na reunião com os pais que vai acontecer enquanto damos            

a aula para as crianças, acho que é na semana vem... Os pais receberão um               

e-mail. Mas, como ela disse que queria falar com alguém àquela hora, eu achei              

que não tinha problema ela falar comigo, eu quis ouvir o que ela tinha pra               

dizer. 

Rita - E o que ela queria? 



Ângela - Ah, ela veio falar para mim que os filhos dela não estavam               

gostando das aulas e perguntou se a gente não estava conversando com eles,             

se a gente não perguntou quem estava gostando do ateliê… Você acredita?            

Mais ou menos assim: “ você não está percebendo que eles não estão             

gostando? ”. 

Rita - Nossa! E como você se saiu? 

Ângela - Ah, eu fui pega de surpresa, perguntei o que eles tinham              

dito e ela disse que eles não estavam querendo mais vir, que não estavam              

gostando muito. Como eles são bem quietos, não acho que iriam responder            

sinceramente que não estão gostando se nós perguntássemos... Eles não se           

recusaram a fazer nada e fizeram trabalhos bonitos.  

Pablo - Mas o que você disse a ela?  

Ângela - Falei que o que a gente faz aqui é experimentação, então             

alguma coisa pode sair diferente do planejado, mas a gente vai conversando            

com eles e que isso também faz parte da aprendizagem. Falei que eles estão              

fazendo coisas bonitas, e que a gente ainda tá se conhecendo, mas eles têm              

liberdade para falar, se eles não estiverem gostando de alguma proposta           

nossa. Que se eles quiserem propor outra coisa, a gente vai se esforçar para              

contemplar... 

Rita - Ufa! Não sei se eu saberia o que dizer. Ainda bem que você               

falou que era experimentação.  

Ângela - No começo eu não sabia bem o que dizer, eu torci para               

que a professora chegasse bem naquela hora, e aí eu passava a conversa             

para ela. Mas aí eu pensei: Se ela está sendo franca, eu vou ser também.               

Então eu falei a verdade. Todo mundo aqui está experimentando, não é? 

Pablo - E ela ficou satisfeita? 

Ângela - Eu não sei, eu acho que não. 

Pablo - Mas será que eles queriam, será que eles pediram para se             

inscrever no ateliê? 



Ângela - Pode ser que não, mas isso os impediria de gostar do              

curso? E se eles não estão gostando, pode ser que a gente não consiga mudar               

isso. 

Rita - Pode ser que a mãe precise ocupá-los nessa hora, pra            

resolver alguma coisa. Ela pode estar desapontada, por não conseguir que           

eles queiram vir. 

Pablo - Vou ver se faço dupla com o Otávio na hora da impressão,              

para ver se ele se abre comigo. 

Rita - Boa! Descobre o que ele gosta de fazer. 

Uma casa cheia de crianças 

Ângela havia levado muitos livros. 

Colocou um pano no canto da sala e os espalhou sobre este, deixou             

alguns abertos. Era um jeito de receber as crianças. Era para que tivessem             

ideias, observassem as ilustrações, desejassem histórias e livros. Assim as          

crianças ficariam concentradas, especialmente as que chegavam mais cedo,         

as que frequentemente ficavam a brincar no gramado à espera de que a porta              

da sala se abrisse. Quando entravam às pressas, seus rostos estavam úmidos            

e avermelhados, seus cabelos arrepiados, o volume da fala mais elevado, a            

respiração ofegante. Então se sentavam, escolhiam e toda aquela agitação ia           

aos poucos se esvaindo pelos ralos da leitura. 

Rita teve vontade de contar-lhes histórias, mas não estava tão          

segura de que seria ouvida. Achou melhor aproveitar aquele envolvimento. A           

manipulação livre daqueles livros poderia dar-lhes boa noção de sequência          

narrativa e era uma situação em que ficariam mais ativos que à escuta da              

história, pensava ela. Além disso, nada garantia que eles responderiam          

sempre tão bem àqueles estímulos. 

Quando o grupo começou as atividades de xilo, Rita já não estava            

tão preocupada com o uso das goivas. As crianças menores ficaram numa            

mesa única aos cuidados de Ângela. 



Rafael era o único menino pequeno que preferiu o uso das goivas.            

Ângela supunha que ele não tivesse gostado de ser considerado pequeno. Rita            

ficou mais tempo próxima a ele e mais uma vez, ao perceber a distância entre               

as imagens do rascunho feito a lápis e da imagem impressa, ficou intrigada. 

Na outra ponta da grande mesa dos grandes, Pablo e Otávio           

inventavam a história do Ornitorrinco. Para Rita os dois já pareciam grandes            

amigos. Otávio mais silencioso que Pablo, deixou só começado o sorriso de            

satisfação diante de seu Ornitorrinco verde de delicado traço. Ela não tinha            

certeza de que Otávio estava verdadeiramente satisfeito em estar ali e de que             

ele fazia realmente aquilo que queria, pois era um garoto muito dócil, gentil             

demais para questionar os métodos. Talvez com mais tempo de convivência           

esta impressão de Rita se desfizesse, mas por enquanto ela não sabia como             

chegar perto de Otávio e ficou muito tranquila em deixar tal tarefa para Pablo.              

Paulo, ao contrário de Otávio seu irmão, expressava desconforto e          

impaciência. Às vezes, Rita achava que era porque ele e algumas crianças já             

tinham uma convivência escolar, alguns estudavam juntos pela manhã.         

Naturalmente, algumas questões surgidas no ambiente escolar continuavam a         

motivar certos comportamentos no ateliê. Mas ainda era difícil saber. Aquela           

não era a única dupla de irmãos, o que causava-lhe grande curiosidade. Rita             

nunca descobriu como tirar proveito disso, embora estivesse contente por          

experimentar o que na escola raramente é oferecido. 

Ela procurava meios de conversar com as crianças sem tornar cada           

conversa uma aula expositiva. Tentava ouvir as crianças nos momentos em           

que se expressavam mais espontaneamente e guardava tais e tais          

informações como uma maneira de planejar as aulas, sempre em busca da            

melhor linguagem, porque acreditava que o desenvolvimento artístico dependia         

disso. Foi assim que Rita percebeu que as crianças não estavam interessadas            

na reprodutibilidade, que elas gostavam do processo da monotipia, da          

descoberta de cada impressão, mas não se preocupavam em obter várias           

impressões mais ou menos padronizadas de uma mesma imagem, nem          



mesmo tendo em vista a impressão de mais de um exemplar de livro, por              

exemplo. Um livro, uma imagem já causava a satisfação e assim que o             

obtinham, já queriam fazer outras coisas, outras imagens, ou apenas desenhar           

descompromissadamente. 

O momento de pôr os trabalhos para secagem era caótico, pois a            

sala não era tão espaçosa e o espaço destinado a isso não era suficiente.              

Cada criança não tinha tanto apreço pelos trabalhos que não os seus.  

Luan era uma criança que estava causando preocupação.        

Diferentemente dos irmãos que produziam mesmo que não desejassem estar          

ali, ou se interessassem pelas propostas, Luan não queria fazer. Quando           

muito, desenhava, eis a única coisa que aceitava fazer. No dia em que Ângela              

trouxe os livros, não quis nem desenhar, ficou todo o tempo com eles. 

Então o grupo de educadores começaram a pensar em passar às           

outras técnicas. Foi assim que passaram às assemblages, e o caos se            

instalou. 

A primeira aula foi preparada para a interação de materiais          

diversificados, ainda no plano bidimensional. Pablo comprou tintas de         

serigrafia que eram mais baratas que as que tinham se acabado nas            

impressões. Cola e papéis em texturas, tamanhos e formatos muito diferentes           

e em boa quantidade, e todo tipo de experimentação foi suficiente para            

comprovar o quanto as crianças eram capazes produzir combinações         

surpreendentes e de destruir a sala completamente.  

Alguns queriam permanecer fazendo até o último minuto, por isso          

os rituais de abandono daquele espaço lhes era penoso. Tais situações           

passaram a ser sempre assunto das conversas do pós-aula. Se por um lado os              

educadores ficavam felizes ao perceberem que as crianças estavam gostando          

de ficar lá, por outro receavam permitir que agissem sem o compromisso com             

o espaço do ateliê. Desejavam que as crianças se comprometessem com           

cuidado do ateliê, mas não queriam uma abordagem que as tornasse           

desinteressadas. 



Rita estava convencida do perigo de deixar aqueles bichinhos         

soltos! Porque não tinha as palavras certas para reclamá-lo, procurava ocultar           

seu incômodo. Era limpar e arrumar, enquanto combinavam os próximos          

passos.  

Nunca mais tiveram uma conversa tranquila, sentados à mesa,         

anotando intenções. 

1.1.1 Introdução à primeira entrevista 

Os trechos compartilhados são o registro de um reencontro de duas           

colegas do curso de graduação que estiveram separadas por quatro anos, mas            

tiveram algumas oportunidades de conversarem on line neste período. Após          

várias tentativas conseguiram se encontrar numa tarde de sábado, porém sob           

a necessidade de se registrar uma entrevista que comporia as fontes dessa            

pesquisa. Por isso é possível perceber em alguns momentos que ambas           

cooperam para manter o foco nos assuntos a serem tratados; que a            

entrevistada consulta a entrevistadora para saber se deve prosseguir em          

determinados pontos, considerando que nem tudo o que tem para contar           

interesse à pesquisa. Note-se que o fato de a conversa servir a uma pesquisa,              

e de necessitar ser gravada introduz a ambas num ambiente de controle que             

influencia a elaboração narrativa, uma vez que ambas ficam mais atentas aos            

objetivos da conversa do que se a finalidade única desta fosse o reencontro. 

Considerando antecipadamente esta dificuldade, a entrevista foi       

elaborada e conduzida de modo a neutralizar ao máximo a sensação de            

controle. 

O roteiro é mais ou menos parecido ao de elaboração das histórias:            

os primeiros trechos tratam do começo, tentam caracterizar os estados gerais           

das pessoas nos momentos anteriores ao da experiência para estabelecer um           

ponto de continuidade a partir do qual a narrativa da experiência desenrola.  

Os trechos que são apresentados neste capítulo foram selecionados         

para estabelecer esse paralelismo, todavia, os apontamentos cronológicos        

comprovam que as alterações são poucas. As marcações de tempo aparecem           



sempre ao início de perguntas, simplesmente para evidenciar o roteiro ou           

respeitar pausas do áudio, contudo, quando parte da fala é suprimida, a            

marcação também aparece ao final do segmento. Assim, é possível notar que            

foram suprimidos quase 10 minutos de conversa entre o segmento 6 e 7 e              

depois quase 3 minutos entre o 7 e 8. A pesquisadora está marcada com a               

inicial P e a entrevistada com a inicial E. Os trechos selecionados são             

introduzidos por dados contextuais narrados em primeira pessoa pela         

pesquisadora: 

“Cheguei primeiro que a entrevistada e fiquei sentada na calçada à           

porta do restaurante num banco igual àqueles que se encontram nas praças. A             

rua estava silenciosa e eu podia pensar em qualquer coisa, mas não            

conseguia me distrair, olhava para a direção da rua de onde supunha, surgiria             

a entrevistada, depois trocava a direção na mesma atitude de espera. De            

repente lá estava ela, chegando. Não muito mudada, se comparada à imagem            

que eu guardara de anos atrás. Finalmente poderíamos conversar sem a           

preocupação com os tempos das aulas e tarefas, como fazíamos no tempo da             

graduação. Era o restaurante que ela havia escolhido, comida vegetariana.          

Quis experimentar de tudo e por isso pesou o meu prato mais do que o               

habitual. Demorei um pouco para comer tudo enquanto ela, provavelmente por           

estar acostumada, escolheu umas três coisas diferentes e logo havia          

terminado. 

Enquanto eu comia decidi que não começaria a gravar nossa          

conversa, nem falaria sobre nada do que havia preparado, para fazer daquela            

refeição um momento de confraternização. Tentava controlar a minha         

ansiedade, adivinhar se ela estava ansiosa, espantar espíritos objetivistas do          

nosso momento. Lembro de que em algum momento ela disse que não se             

lembrava de muita coisa, e me perguntou como iam as coisas na universidade.             

Assim que terminei pedimos permissão para usar um espaço mais reservado           

para realizarmos uma entrevista. Então enquanto subíamos alguns degraus         

falei que começaria a gravar a partir daquele momento, mas não apertei o             



botão vermelho. Nos acomodamos na outra mesa e dei-lhe o tablet com fotos             

das aulas do ateliê, comecei a gravar quando ela começou a vê-las. 

Mesmo assim não consegui que ela falasse de sua experiência          

como imaginei que faria. Já havia gravado por uns 30 min, e estávamos             

falando sobre música popular quando decidi que era melhor anunciar o início            

da entrevista.” 

Ângela 

1. [00:30:54]  

P - Mas, vamos, vou fazer as perguntas e aí depois você fica livre              

pra falar o que quiser… ((pausa silenciosa enquanto uma pessoa que           

trabalhava nos restaurante circulava próximo a elas)). 

2. [00:32:10]  

ÂNGELA - Acho que eles fecham em uns cinquenta minutos 

P - Tudo bem. Acho suficiente, mas se precisar saímos e           

conversamos enquanto andamos.  

ÂNGELA - Quais são as perguntas? 

3. [00:32:14]  

P - Por que você é professora de arte hoje? O que você acha que               

aconteceu para você chegar onde você está hoje? 

ÂNGELA - Então, na verdade, quando eu fui fazer arte e eu não             

sabia o que eu queria e eu não escolhi: “vou ser professora de arte”; “vou ser                

curadora”. Eu entrei em contato com a história da arte e percebi como as              

linguagens tinham a ver com os momentos e como tudo aquilo era uma             

resposta. E eu gostei disso. E eu fui estudar isso, só porque eu gostava de ler,                

de pesquisar sobre artistas, sobre o que eles pensavam como eles           

expressavam aquilo. enfim. E aí quando eu entrei eu fiquei aprendendo, sei lá.             

Eu fiquei vendo o que que era gravura, o que que era pintura, o que as                

pessoas pensavam. Acho que elas pensavam totalmente diferente do que eu           

aprendi na escola também, e aí eu  

P - Você diz dos professores que te davam aulas? 



ÂNGELA - Sim. Sim, porque eu acho que na escola era tudo meio             

quadradinho, sabe? Era a história da Arte e os movimentos... E aí eu tive uma               

visão mais crítica, sabe? Deu até tive uma de uma desiludida, por um lado,              

mas por outro lado eu consegui me apropriar de alguns conhecimentos de uma             

forma mais complexa 

E e eu escolhi a licenciatura porque eu achava que eu pensava            

mais sobre o ser humano. Que o que mais me interessava na arte era a pensar                

sobre o ser humano, sobre como ele se apropriava das coisas, sobre como ele              

se desenvolve e eu aprendia mais sobre isso na licenciatura do que nas aulas              

de ateliê, que tem pesquisas de todo tipo de pesquisa, né? E conforme você              

vai falando com as pessoas, vai vendo que são pesquisas bem específicas. E             

eu me interessei sobre isso, sobre o desenvolvimento do ser humano e aí foi              

por isso que eu escolhi a licenciatura, eu acho. 

Por que eu dou aula agora? Também porque é um trabalho… E eu             

acho que eu gosto muito da prontidão das crianças. E eu acho que eu aprendi               

umas coisas que a gente desaprende, eu acho. Eu acho que a escola faz a               

gente desaprender umas coisas que que as crianças têm. Então, por exemplo,            

quando eu comecei a trabalhar, tinha uma criança, o Henrique. Ele fazia uns             

desenhos muito bons. Muitos bons! E os outros ficavam: “Mas o que que eu              

faço?” E ele, não. Ele ia e fazia. E eu achava que ele tinha uma coisa assim:                 

ele sempre estava com um livro, sempre. Os pais davam sempre um livro, ele              

sempre levava um livro para ler. Ele tinha muita referência na vida dele.  

Teve um dia que eu saí do ateliê, eu fui para o recreio. Na escola               

tem alguns dias os ensinos do os alunos do Ensino Médio fazem atividades             

para os alunos mais novos, uma coisa de fazer eles interagirem com os             

pequenos para o segmentos se aproximarem, e tal. E aí esses alunos            

escolheram fazer uma aula de slackline  com as crianças. 

P - De que idade? 

ÂNGELA - do segundo ano. Foi o primeiro ano que eu tava na             

escola. 



P - O que é slackline? 

E- Sabe quando você anda na corda bamba? É isso. E aí eu fiquei              

vendo as crianças com medo de andar na corda bamba. Que é isso? É uma               

metáfora pronta, né? 

 ((risos)) 

ÂNGELA - Eu fiquei vendo esse Henrique, e ele era muito ousado:            

“Eu vou de olho fechado, tá bom?” As crianças todas com medo e ele, “ Eu vou                 

de olho fechado, tá? Aí o pessoal falou assim: “ah, Tá bom”. Ele foi até quase                

o fim, de olho fechado, com os outros ajudando, claro, né? Pra ele não cair. Aí                

quando ele chegou no meio para o fim, ele se desequilibrou. Você acha que              

ele ficou com medo? Ele fechou o olho e foi. Aí tem uma coisa de entrega, de                 

seguir a sua intuição que os adultos não têm, acho que os adultos pensam              

muito antes de fazer as coisas. Então eu acho que essa convivência traz uma              

riqueza de experiências, assim, de como encarar a vida de uma maneira mais             

aberta. Eu acho que é esse tipo de coisa que me interessa. De pensar como é                

que a gente pode crescer e como que a gente pode aprender com eles. Eles               

tem uma outra visão do mundo que a gente já se distanciou acho que é isso. 

4. [00:36:59]  

P - E você começou dar aula nessa escola quando?  

ÂNGELA - Esse é o terceiro ano então foi 2015. 

P - Você ficou um pouquinho mais naquela escola em que           

trabalhava na época da graduação? 

ÂNGELA - Fiquei mais um ano só, lá, como auxiliar E aí depois eu              

cansei e saí. Essa que estou fica bem perto. 

P - E quando você pensa na sua formação em Licenciatura, o que             

você acha que foi? Primeiro, você acha que o currículo, que a maneira como              

eles distribuem os cursos, nos ateliês, te favoreceu?  

ÂNGELA - Você diz da licenciatura ou do curso todo? 

P - Do curso todo, no sentido do que você disse agora há pouco,              

sobre perceber que são várias pesquisas, mas que você estava interessada no            



ser humano… Você acha que a maneira como o curso é organizado fez             

diferença? Como você acha que você decidiu isso?  

ÂNGELA - Então, eu acho que foi uma escolha bem perdida, eu            

acho que na época eu não tinha a consciência dessas coisas, acho que tem,              

que chega aquele momento em que a gente tem que escolher, ou você tem              

que escolher, ou você tem que escolher, né? Você pode mudar depois, mas foi              

a primeira opção. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que               

pensar que eu precisava trabalhar depois, porque eu não tenho dinheiro, não            

tenho pai rico. Então eu acho que foi uma primeira opção, pensar            

profissionalmente, o que eu queria ser. Eu sabia que eu não queria ser crítica              

de arte. Eu não queria ficar só lendo e só escrevendo para as pessoas que que                

já estão dentro de um meio acadêmico. E... eu não sei, eu acho que primeiro               

foi pensando profissionalmente. Mas depois eu fui entendendo que existiam          

coisas que me interessavam sim, e era isso. 

5. [00:39:42]  

P - E como foi a sua experiência de iniciação no departamento, a             

gente tinha vários projetos, né? Os ateliês e o PIBID e também tinha um              

projeto de estágio supervisionado. Você pode falar de qual você quiser           

primeiro. 

Eu acho que primeiro a gente começou pelas metodologias, né? Eu           

acho que foi logo o PIBID, já, porque nas primeiras metodologias a gente não              

fazia aula, né? ... Olha eu acho que as primeiras horas que mais me ajudaram,               

assim foram, de aula mesmo foi a da Christina Rizzi. porque a primeira             

disciplina, Fundamentos, eu não me dava tão bem com a metodologia dessa            

aula. E … com a Christina Rizzi acho que a gente teve uma amparo teórico               

muito bom até para pensar como é que eu penso o desenho da criança, por               

exemplo, como é que eu me aproximo disso... Eu lembro que eu fiz um              

seminário sobre essa parte do desenho, mesmo, e isso me ajudou muito            

depois, quando eu fui falar com as crianças. Por exemplo, teve um momento             

na minha primeira escola, em que a proposta da professora foi dar caneta BIC              



uma folha grande e libertou as crianças para desenhar o que elas quisessem.             

E aí a professora virou para mim ir na aula seguinte: “ É você que vai falar com                  

as crianças sobre o desenho”. E aí ter feito esse seminário e ter lido esse texto                

me ajudou muito, porque aí eu comecei a comentar o desenho das crianças,             

não por uma temática, mas eu comecei a valorizar o que tinha em cada um.               

Então eu fui explicando e mostrando e as crianças gostaram muito, porque            

elas percebiam cada um tinha alguma coisa boa. E aí todas elas queriam             

saber o que tinha no desenho. Isso foi uma ajuda, já: tá fazendo esses              

estágio, ver outras pessoas trabalhando, e ter uns desafios meio          

supervisionados… Eu acho que começou tudo, o estágio o pibid e as            

metodologias Eu já comecei a fazer um monte de coisa, com um monte de              

gente. Foi o que mais me ajudou: ter outras pessoas comigo.  

6. [00:42:23]  

P - Me conta uma aula?  

ÂNGELA - Qual a aula? 

P - Fora essa de desenho, que você acha que foi importante, que             

você preparou, que você conseguiu participar de todo processo. 

ÂNGELA - Eu lembro que quando eu fui para o pibid eu ainda não              

tinha feito aulas, ainda, sozinha. Tinha feito estágio, tal… Tinha feito           

metodologia 1 e 2 ou só a 1, acho que só de observação. E aí eu lembro que                  

eu cheguei na Dália e eu disse: “mas eu não sei, eu tenho medo de entrar na                 

aula, mas a gente... com aquele monte de aluno e tal,” e aí ela disse: “ Não                 

mas calma, a gente vai fazer junto.” Isso me ajudou também ter outras             

pessoas, então quando a gente foi do PIBID… mas a gente… ? Não, mas              

pode ser do PIBID, né?  

P - Pode.  

ÂNGELA - É… Quando a gente foi pro PIBID eu fui com as pessoas              

que estavam na mesma situação que eu. e com a supervisora, aí foi a primeira               

experiência, foi bem difícil, porque a escola não tinha uma estrutura, a            

professora dava aula na sala mas a gente fazia um grupo à parte, a gente               



procurava algum lugar, então tem essa questão do precário, que a gente já             

falou, sabe? E era com adolescentes que é uma faixa etária que não é o meu                

maior sonho, ou que até então não era. Eu não tinha muita ideia de como               

trabalhar com eles. E a gente foi criando junto e foi onde eu aprendi outras               

formas de interação, também, porque tinha bastante gente do Teatro, de           

Letras, foi a gente foi fazendo jogos cênicos e eu não conhecia nada, eu nunca               

fui do teatro e eu acabei aprendendo a fazer alguns jogos com eles… E o que                

mais… ?...Teve umas experiências bem.. Assim, coisas que eles contaram          

sobre coisas achavam da escola.. que era bem pesado. Como eles eram            

críticos! Isso foi bem marcante, porque eles falavam coisas que pareciam           

muito com Paulo Freire: “ Ah, isso parece uma prisão, a gente quer outra              

coisa, a gente quer interagir e pensar nossa vida…” Teve essa... do PIBID...             

que foi a primeira… [00:44:48]  

7. [00:54:13]  

P - Lembra de uma aula que não deu certo, na sua opinião? 

ÂNGELA - A aula do … ((risos)) … a aula que a gente fez tinta e a                 

tinta grudou e não rolou a monotipia, foi essa aula. É eu acho que é talvez                

tenha sido um pouco … e não lembro como foi... Eu lembro só que foi uma                

aula que a gente teve um tempo apertado para discutir, não foi? Como que              

seria? Faz muito tanto tempo, né? … Eu acho que faltou tempo para a gente               

se planejar... 

Sim, 

P - Era muita ideia para pensar e aí a gente queria contemplar             

todas, Mas e aí a gente não se não se aprofundou em nenhuma, essa é uma                

opinião... 

ÂNGELA - Essa aula foi aquela que eles foram conhecer os outros            

ateliê também? Foi, né? Foi a mesma aula. 

P - Eu acho que … sim. 

ÂNGELA - Eu aprendi. Quando o tempo é curto, a gente tem que             

pensar simples, foi o que aprendi com essa aula, porque uma hora que a gente               



perdia muito tempo conhecendo todos os ateliês, vendo com Donizete, o forno            

da cerâmica, vendo a gravura e falando com as pessoas que lá que faziam              

gravura. E aí a gente já quis fazer uma coisa com tinta com um monte de coisa                 

no mesmo dia. E talvez se a gente tivesse dito: “ Vai, desenha. Pega o lápis e                 

desenha, e faz o que você quiser”. Talvez tivesse sido mais produtivo, teria             

conhecido eles e não teria, porque o problema não foi dar um erro, foi que era                

o espaço de tempo tão curto, que a gente não conseguiu rever junto com eles.               

“ Olha, a gente cometeu esse erro, então vamos usar o material certo, agora.”              

Não, não deu tempo de falar, não deu tempo de corrigir na mesma aula com               

eles, não deu tempo pensar aquilo com eles, acho que isso foi ruim. E acho               

que é uma coisa que eu que eu tento fazer, para que as crianças também não                

fiquem tão receptoras, sabe? Pensar os processos eu acho que foi um            

problema maior dessa aula, a gente tentou desdobrar demais [00:56:35]  

8. [00:59:29] 

ÂNGELA - Aquele dia lá do que a gente fez aula no Atelier nossa              

casa, que o papel grudou e a gente não conseguiu rever com as crianças no               

mesmo dia. Aí no dia seguinte foi uma mãe super frustrada, mais frustrada que              

as crianças, e ela veio falar comigo, né. E a conversa que eu tive com ela :                 

“Não a gente fez errado mesmo, a gente vai retomar nessa aula, porque isso é               

um processo; Que faz parte de qualquer tipo de processo.”. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Comentários sobre o conteúdo narrado 

As experiências compartilhadas têm em comum que a escolha         

profissional não se dá numa unidade de acontecimentos favoráveis. Se dá,           



pelo contrário, em meio aos contingentes da vida, em meio aos conflitos            

cotidianos, desejos e indecisões. Num momento parece ser a melhor opção,           

noutro a única. Uma variedade de afirmações do tipo “eu sempre gostei” com             

“em tais circunstâncias eu só podia fazer daquele jeito” é representativa da            

percepção das relações entre o estar sujeito e o fazer, mencionada por Dewey.  

O mesmo ocorre no momento de contar. Quando uma pessoa          

recorda está sujeita à memória, mas também tem uma intenção consciente ao            

contar. Está sujeita aos limites da linguagem, mas também inventa o seu            

enredo, sua trama, escolhe palavras. Já foi exposto o quanto o contexto é             

influente nestes processos. Acontecimentos que não se deram em estrita          

sucessão cronológica, concorreram entre si impedindo uma percepção mais         

aguçada de um ou de outro, ou não tiveram tanta importância no momento             

enquanto foram vivenciados, podem ser narrados de improviso, se porventura          

a composição narrativa requerir que sejam mencionados; outros, muito         

importantes, podem simplesmente ser esquecidos durante a conversa.        

Obviamente a escrita oferece mais controle. 

Ângela escolheu compartilhar sua história do modo menos         

idealizado - “eu acho que foi uma escolha bem perdida, eu acho que na época               

eu não tinha a consciência dessas coisas, (...)”; Apresenta leve desconfiança           

da completude de sua própria versão repetidamente - “ Eu acho”; Contrapõe à             

decisão desencantada exemplos de satisfações cotidianas - “Por que eu dou           

aula agora? Também porque é um trabalho… E eu acho que eu gosto muito da               

prontidão das crianças. E eu acho que eu aprendi umas coisas que a gente              

desaprende, eu acho. Eu acho que a escola faz a gente desaprender umas             

coisas que que as crianças têm.”; As compensações advindas do convívio com            

as crianças e o modo como estas contribuem para ela repensar sua própria             

conduta diante da vida, sugerem-lhe uma missão específica assumida através          

do ensino de arte, precisamente, procurar impedir que desaprendam,         

reaprender o desaprendido com quem ainda não desaprendeu, denunciar a          

desaprendizagem.  



A consciência de tais movimentos se forma na ocasião da          

organização da experiência. 

Consideremos o atrelamento proposto por Dewey entre a        

espontaneidade da recordação e singularidade da experiência: Entre estar         

sujeito e fazer, como delimitar o espontâneo?  

No procedimento prático mais ou menos intuitivo da pesquisa,         

primeiro foi considerada espontânea aquela recordação feita quase sem         

nenhum estímulo, ou seja, o contado por iniciativa da entrevistada, no caso            

das fontes orais. Lembrado no exercício simples e solitário de reflexão, no            

caso das histórias. Foi considerada a definição de espontâneo proposta por           

Herbert Read: 

Talvez precisemos como primeiro passo nessa discussão de uma         

definição de espontaneidade especialmente com relação a termos como         

inspiração criação e invenção. O termo oposto a espontaneidade é contenção           

e de maneira negativa a espontaneidade pode ser definida como fazer algo ou             

se expressar sem contenção. A noção é sempre de uma atividade ou volição             

interna e de ausência de obstáculos a essa atividade interna no mundo            

exterior. (READ, 2001, p. 122 grifos do autor). 

Para Read uma expressão sem contenção não é necessariamente         

sem estímulo, mas sem obstáculos. Logo, os cuidados devem ser para que os             

estímulos não se tornem obstáculos. 

Ângela podia se expressar livremente. Foi assumido o risco de não            

conseguir uma narrativa que abrangesse o período estudado detalhadamente.         

Perguntas abertas que suscitassem o relato em vez de informações pontuais e            

precisas, conforme os procedimentos da entrevista ativa, também visavam         

conseguir, eventualmente, uma narrativa que ilustrasse a experiência, que se          

pudesse comparar com as de Dewey. Por isso, episódios narrados por           

iniciativa da entrevistada; detalhes acrescentados em pleno fluxo da         

recordação, alterando o seu ritmo; imediaticidade na resposta ou ausência          



completa de dúvida na mesma, receberam atenção especial, ainda que não           

correspondessem diretamente aos acontecimentos investigados. 

 

Quando a pesquisadora pergunta “Por que você é professora de          

arte hoje? O que você acha que aconteceu para você chegar onde você está              

hoje?” pede uma resposta a respeito do seu presente profissional e também            

solicita-lhe que organize uma sequência dos acontecimentos mais relevantes         

que remontem a experiência de escolha, pede-lhe a narrativa de um percurso.            

Essa dupla interrogativa pressupõe dúvidas, esquecimento, considera que a         

escolha profissional não é definitiva, que a história a ser contada não está             

terminada, podendo admitir outras versões com combinações de outros fatos          

recordados em outros contextos, que a experiência não pode ser contida.           

Responder-lhe é uma oportunidade concreta de a entrevistada reelaborar a          

escolha que vem fazendo a cada ato docente, de ressignificar a escolha do             

passado, reelaborar significações acerca dos sujeitos, inclusive ela mesma, na          

contígua elaboração discursiva (acabamos de ver na fala sobre reaprender o           

desaprendido). Temos um processo cumulativo, em que a experiência se          

inscreve no tempo, “o passado reforça o presente e o futuro é uma             

intensificação do que existe agora” (KAPLAN, 2010, p. 28). 

Quando a pesquisadora pergunta: “Lembra de uma aula que não          

deu certo, na sua opinião?” A resposta indúbita, imediata, em meio ao riso de              

cumplicidade, que contava o mesmo episódio que nas histórias é narrado sob            

o título “Borboleta sem asas” foi considerada uma recordação espontânea.          

Aquele acontecimento tinha significado para ambas. 

“Borboletas sem asas” foi escrita sem auxílio de nenhuma fonte          

documental, pois não há registros fotográficos, nem relatório escrito, sobre o           

fato, nem as fontes orais tinham sido coletadas. Como já foi informado, as             

primeiras histórias influenciaram o roteiro da entrevista. Então a pesquisadora          

esperava que aquele episódio fosse recordado, tinha certeza de que uma           

história, ao menos parecida, seria contada. Queria mesmo que fosse          



recordado ao menos para comparar com sua lembrança. Se não o           

conseguisse, faria em outro momento uma pergunta do tipo: “Você se lembra            

daquela aula em que propomos uma atividade em que a tinta grudou ...?”. Se              

conseguisse a recordação daquele episódio, teria uma fonte confirmadora da          

veracidade da narrativa escrita, mas não necessariamente uma recordação         

espontânea. Além disso, não queria induzi-la atribuir aquela qualidade àquele          

acontecimento. Queria uma recordação espontânea de uma dificuldade.  

Revisemos as respostas de  Ângela: 

“A aula do … ((risos)) … a aula que a gente fez tinta e a tinta                
grudou e não rolou a monotipia, foi essa aula. É eu acho que, é              
... talvez tenha sido um pouco … e não lembro como foi... Eu             
lembro só que foi uma aula que a gente teve um tempo            
apertado para discutir, não foi? Como que seria? Faz muito          
tanto tempo, né? … Eu acho que faltou tempo para a gente se             
planejar…” 

“Eu aprendi. Quando o tempo é curto, a gente tem que pensar            
simples, foi o que aprendi com essa aula, (...)”  

“ (...) o problema não foi dar um erro, foi que era o espaço de               
tempo tão curto, que a gente não conseguiu rever junto com           
eles.”  

“Não, não deu tempo de falar, não deu tempo de corrigir na            
mesma aula com eles, não deu tempo de pensar aquilo com           
eles, acho que isso foi ruim.” 

Ângela aprendeu a importância do tempo. O tempo de planejar, o           

tempo de executar, o tempo de refletir. A experiência daquela aula tem            

continuidade em sua prática a cada plano de aula em que esses tempos são              

distribuídos. O “pensar simples”, para ter o tempo de refletir é mais importante             

que não cometer erros. Honestidade diante dos erros, é fundamental para a            

reflexão e ao mesmo tempo é seu resultado: “ Olha, a gente cometeu esse              

erro, então vamos usar o material certo, agora.”. Ter tempo para refletir e             

poder fazê-lo com honestidade permite que ngela se sinta segura para lidar            



com os próprios erros, com o inesperado, com as frustrações, com as            

surpresas da profissão. 

A mãe “frustrada” foi recordada espontaneamente também. Nem        

houve uma pergunta estímulo. Tal episódio é citado em tempos diferentes nas            

memórias de Ângela e Rita. Para esta, se deu após mais algumas aulas,             

pouco depois do sucesso técnico da monotipia, para aquela a reclamação está            

ligada ao incidente da(s) primeira(s) aulas: 

“Aquele dia lá do que a gente fez aula no Ateliê Nossa Casa,             
que o papel grudou e a gente não conseguiu rever com as            
crianças no mesmo dia, aí no dia seguinte foi uma mãe super            
frustrada, mais frustrada que as crianças, e ela veio falar          
comigo, né. E a conversa que eu tive com ela: “Não a gente fez              
errado mesmo, a gente vai retomar nessa aula, porque isso é           
um processo”. Que faz parte de qualquer tipo de processo isso           
é uma coisa que que existe muito nas escolas. ” 

A veracidade dos acontecimentos pode ser verificada por esse dado          

comum apesar da imprecisão cronológica, as duas versões são plausíveis.          

Tais diferenças narrativas emergem do modo de funcionamento individual da          

memória. Para Ângela a memória do episódio está associada à sua relação            

com a comunidade de pais, uma atividade presente no seu cotidiano           

profissional, no qual a primeira experiência de ser inquirida ainda repercute e é             

também atualizada. 

“ Geralmente as reclamações vêm quando as crianças não         
entendem ou quando elas sentem que não são capazes de se           
apropriar (…)” 

“Pode ser que (em) outras situações mesmo que você faça          
uma aula muito bem feita, mas dentro do núcleo familiar aquela           
((inaudível)) que é tão dura que a criança não consegue se           
apropriar “ 

“Se fizer que de uma maneira que a criança entenda não vai            
ter problemas.” 



Rita se preocupava com a técnica, pensava que se descobrisse os           

interesses das crianças garantiria a participação, mesmo das menos         

comunicativas. Mas como as crianças não teriam repertório tão amplo para           

apresentarem um interesse preexistente, teria de desvendá-lo como condição         

para fazer um bom planejamento, teria de sondar as crianças. Por isso a             

memória do episódio se situa nesse cenário. Começa com as seguintes           

palavras: “A monotipia foi um sucesso!”, em contraste com as do seu título:             

“Meus filhos não estão gostando! 

Ângela posiciona a queixa da mãe após uma situação em que a             

falha no planejamento impediu a conclusão do processo iniciado, ou seja, de            

acordo com urgências atuais do seu exercício da profissional.  

Rita supõe que as crianças quisessem aprender a fazer outra coisa,           

ou simplesmente não quisessem estar lá. A solução mais imediata seria           

conseguir que as crianças expressassem seus desejos. E se houvesse alguma           

coisa que tivesse piorado tudo, naquele caso, certamente teria sido o fato de             

ter confundido o coelho de Paulo com um porquinho. Tais preocupações           

também refletem as passagens traumáticas da primeira iniciação de Rita,          

latentes em frases como “Ufa! Não sei se eu saberia o que dizer. Ainda bem               

que você falou que era experimentação.”. Iniciação tal que muito de sua            

atuação era ordenada para o alcance de expectativas alheias. 

Era a preocupação de ambas que as crianças gostassem e          

permanecessem no curso, desenvolvessem suas práticas artísticas a partir dos          

estímulos e das propostas. As diferenças refletem a singularidade de cada um            

dos envolvidos na experiência. 

Para promover uma experiência não bastaria simplesmente oferecer        

uma atividade em si prazerosa, por exemplo, ainda que se tivesse certeza de             

tal receptividade, e assim esperar que a interação cumprisse seu papel. Não            

bastaria um estímulo e uma aposta no devir. 

A atividade descrita no episódio “Borboleta sem asas” era         

considerada em si prazerosa, mas não foi proposta por esse motivo. Foi            



pensada como atividade final daquele encontro e ao mesmo tempo introdutória           

da monotipia, que seria ensinada no encontro seguinte, era um ensaio de            

impressão, era uma oportunidade de presenciar os usos daqueles materiais e           

conhecer as habilidades das crianças naquele contexto. Não era, portanto,          

qualquer coisa lançada a esmo simplesmente porque as crianças iriam gostar           

de finalizar o encontro daquela maneira. Não era atividade pela atividade. Não            

era meramente ocupacional, não era, nesse sentido, qualquer coisa         

completamente suprimível, e nesse sentido, foi bem pensada, nas suas          

condições de planejamento. Entretanto, a forma como a atividade foi recebida           

logo indicou a necessidade de que se a fizesse em mais tempo.  

Quando uma criança disse: “Eu já sei que é uma borboleta! Já fiz             

isso antes.”, deixou claro que havia experimentado uma atividade         

completamente dirigida para a produção figurativa de borboletas. Sem dúvida,          

este é um modo muito prazeroso de se produzir lindas borboletas, na opinião             

da pesquisadora. Mas também pode ser considerada uma maneira         

empobrecida de utilização da simetria com a produção de resultados mais ou            

menos iguais, se não estiver atrelada a uma sequência didática que explore            

mais tais possibilidades. A fala da criança é de alguém disposto a repetir             

aquela mesma experiência, pelo reconhecimento de seus efeitos, é de alguém           

prestes a fazer uma experiência incipiente pela ineficiência de propósito, ainda           

que se garantisse a eficiência mecânica, conforme o pensamento de Dewey (p.            

115). 

Ademais, o não dar certo, termo utilizado pela pesquisadora ao qual           

 Ângela em contrapõe a palavra erro merece atenção.  

Quando a pesquisadora faz essa pergunta, tem uma aula em          

mente, espera que seja recordada, porém a sua pergunta permite outras           

respostas, admite uma opinião sobre o próprio termo empregado, já que não            

dar certo tem que estar relacionado a algum aspecto tido por certo e ao não               

alcance do mesmo. No decorrer da conversa isso será relativizado, mas           

atenhamo-nos à primeira resposta, na qual primeira hipótese levantada por          



Ângela foi que a atividade não foi satisfatoriamente discutida, hipótese que           

contou com a cooperação da pesquisadora. Em seguida, para a entrevistada, a            

consequência disso foi faltar tempo para refletir sobre o erro dos materiais na             

mesma aula. A reflexão que ela própria simula é a proposta de repetir a              

atividade com outro material. 

Ora, e em ambas as narrativas o erro é tratado como parte do             

processo de aprendizagem artística. Nós os artistas, estamos sempre         

experimentando novas interações, muito de nossas grandes descobertas        

devemos a “erros” de procedimentos e nesses casos a palavra erro perde o             

seu significado, considere-se o quanto essa ideia era presente na formação de            

Rita e Ângela. Entretanto, no âmbito educacional a palavra erro nem sempre            

goza de tanta leveza, mas é inevitável. Planejar que os alunos aprendam por             

tentativa e erro é muito diferente de errar no planejamento do tempo das             

atividades, impossibilitando o primeiro. São operações comuns no ofício         

docente, mas diferentes.  

Se o grupo tivesse tido mais tempo para planejar, poderia conversar           

a ponto de prever o problema, talvez pensasse em simular o uso da tinta e               

assim perceberia que o material era inadequado. Se o grupo tivesse feito a             

proposta um pouco mais cedo, poderia tirar proveito do inesperado, poderia ter            

feito a reflexão proposta por Ângela. Outras combinações possíveis         

certamente envolveriam mais tempo. Mas é melhor “pensar simples”, em vez           

de pensar tudo, para ter o tempo de pensar juntos. Eis uma atitude acertada na               

construção feita por Ângela, por ocasião da entrevista, claramente ativa neste           

ponto, construção essa que se concilia com as palavras de Larrosa: 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou          
nos toque, requer parar para pensar, parar para olhar, parar          
para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar,        
escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar,         
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o        
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação,         
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos,            
falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os           



outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e           
dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2014 p.25) 

O tempo, requisito da experiência, é o que permite a compreensão           

da aula que não deu certo, a ponto de mudar o seu significado. Ao dar-lhe               

novo sentido, novas práticas, novas condutas, novas expectativas, são         

gerados. Advém desta operação o processo de criação que observamos neste           

contexto no âmbito da atuação docente. Já não importa o que deveria ter sido              

feito, mas o que estamos dispostos a fazer. 

Contudo, a pesquisadora procurava também a memória da        

frustração pura e simples, nesse sentido, o sentimento de que a aula não deu              

certo não é tão discutível. Não há porque negá-lo, pois não tem a ver              

forçosamente com a atribuição da causa ou culpa, não tem a ver com a              

qualidade do projeto ou da escola. Um dia ruim, o sentimento de que as coisas               

não deram certo, não dependem de uma explicação nem de nenhuma           

compreensão do contexto, é algo que nos acomete. 

Porque tal experiência tem muito a ver com a escolha e           

permanência na profissão docente, que por sua vez, implica a administração           

do estresse ou eventuais sofrimentos ligados ao exercício cotidiano, a          

pesquisadora continua a entrevista com a mesma pergunta em relação a vida            

profissional de Ângela, trecho que será analisado no (próximo) capítulo. 

Por fim, o riso cúmplice das duas amigas comprova o significado do            

acontecimento recordado para o seu processo de aprendizagem, mais que o           

dos alunos, pouco mencionados nas narrativas. O modo como o “erro” foi            

retomado verbalmente na aula seguinte não foi contado por Rita, pois ela se             

empenhou todo o tempo (chegou mais cedo) em observar os materiais e o             

momento que considerava crítico da técnica da monotipia, a impressão. Não           

foi contado por Ângela, pois maior que sua própria frustração foi a da mãe com               

a qual teve de conversar no mesmo dia em que cumpririam tal tarefa.             

Independentemente disso, a experiência da monotipia completaria a parte mais          

importante da reflexão sugerida por Ângela: fazer novamente com materiais          



mais adequados, guardadas as diferenças de procedimento. Trata-se,        

portanto, de uma recordação afetiva e compartilhada que, provavelmente, terá          

recebido o tom grave depois, principalmente por estar inserida no contexto de            

uma pesquisa acadêmica. 

Outros aspectos da narrativa até agora apresentada poderiam ser         

analisados. Mas muito do que ainda será contado dará sentido ao que deste             

pedaço não foi explorado. 

O discurso tem sua potência não obstante sua insuficiência. Através          

dele a experiência está sendo organizada, potencialmente caracterizada e         

potencialmente continuada. As palavras com as quais fazemos a organização          

da experiência não a nos devolvem, mas nos preparam para as outras. 

 
 

 
 

 

 

 


