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Aos que por algum motivo (seja lá qual for) pararam de dançar e aos que resistem e
sobrevivem inteiros com suas almas livres por ai, dançando em algum lugar.

“... adoro dançar. Quando era menino, dançava em qualquer
lugar.Por que ir andando até lá quando eu podia gingar e
bambolear pelo caminho afora? Quando dançava,minha alma se
libertava. Eu era poesia. Indo ao supermercado aos sábados com
a minha mãe, eu dançava com o carrinho pelos corredores, A
mamãe se voltava para mim e dizia: “Menino, pare com essa
dança. Os brancos acham que é só isso que sabemos fazer.” Eu
parava; mas, quando ela não estava olhando, eu pulava e batia os
calcanhares uma ou duas vezes. Não me preocupava com o que
os brancos pensavam, simplesmente adorava dançar-dançardançar. Ainda danço e ainda não me preocupo com o que as
pessoas pensam, brancas ou negras. Quando danço, minha alma
é livre. É triste ler sobre homens que param de dançar, que
param de ser tolos, que param de deixar que suas almas voem
livres...Acho que, para mim, sobreviver inteiro significa nunca
parar de dançar.”
O’Neal LaRon Clark (2017).

Educar significa ex ducere, em latim, conduzir para fora, criar
condições, preparar o terreno, cuidar para que o outro possa ser
ele mesmo e assim construir a humanidade de quem é portador
como potência, como possibilidade. Dar-lhe instrumentos para a
sua busca contínua de ser ele próprio.
Marcos Ferreira-Santos e Rogério de Almeida (2011).
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar e discutir questões de identidade e corpo no ambiente
escolar, relacionando às práticas pedagógicas realizadas nas escolas e as relações entre
docentes e discentes. Para isso, nos apoiamos nas práticas artísticas de: José Leonilson,
Arthur Bispo do Rosário e Hélio Oiticica de modo a trazer novos olhares sobre a arte e a
produção artística na escola, produzindo a partir da costura e do bordado o que aqui se
nomeou como tecituras de si. Ou seja, tecendo as histórias e saberes de cada aluno,
renovando esperanças e perspectivas e auxiliando os educandos em seus processos
pessoais e sociais de desenvolvimento.
Palavras-chave: Tecitura. Narrativa. Corpo. Identidade. Práticas pedagógicas. Arteeducação.
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1. INTRODUÇÃO
A ideia da presente pesquisa foi lançar um olhar para a identidade e assim produzir
uma “narração de si”, partindo das práticas artísticas de José Leonilson, Arthur Bispo do
Rosário e Hélio Oiticica, das materialidades presentes em algumas de suas obras e do
ato de costurar e bordar uma narrativa de si como disparadores para repensar as ações
acerca da educação dos corpos no espaço escolar. Embora suas obras sejam genuínas e
autênticas ao serem justapostas ajudam a compreender um percurso formativo de busca
de sentido, de centramento e plenitude existencial, que se dá no desenvolvimento de si
mesmo e que permite determinada leitura provisória do mundo e em constante
transformação, sendo um processo dinâmico, intenso e sempre inacabado.
O processo aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Aníbal
Freire, situada na Cidade de São Paulo com a formação de um grupo com encontros
semanais no formato de oficinas, nos horários de contraturno, cujo objetivo era
conhecer minimamente as práticas e o pensamento desses artistas de modo que
contribuísse para as reflexões e atuação dos alunos. Esses foram convidados a
mergulhar em si mesmos, buscando autoconhecimento e compartilhar essas descobertas
com os colegas e professores orientadores, explorando nas obras elementos de apoio e
de questionamento.
Durante esses encontros foram discutidos diversos assuntos, como por exemplo, a
visão do ensino de Arte construída na escola, sua relação com as práticas artísticas,
buscando sempre extinguir estereótipos sobre o belo, o padrão, comportamentos
preestabelecidos. Os alunos apresentaram diversas questões e respostas. Para tanto,
durante o processo, não foi definido um caminho fechado, na intenção de aproveitar o
próprio trajeto individual e o do grupo. As trocas de experiências foram profundas e das
obras e artistas supracitados ganharam diversas observações importantes, e foram
coletadas e exploradas, desde as similaridades, diferenças e entrecruzamento dos artistas
com o referido grupo.
Por conceitos básicos, considerou-se correlacionar as questões de identidade e
corpo, o modo como são moldados e pré-determinados nos ambientes escolares. Os
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sujeitos são levados a ter as mesmas características ou suprimir suas próprias para se
encaixarem em padrões pré-moldados, haja vista que os conteúdos e currículos
escolares, em muitas situações excluem determinados grupos e tipos sociais, optando
pelo ensino da cultura e história de determinados grupos hegemônicos. O corpo passa a
ser padronizado e aprisionado, desenvolvendo, em muitos casos, identidades artificiais
ou de negação ao próprio processo de formação identitária.
Na presente pesquisa a escolha foi de vivenciar o caminho, o processo que se
estabeleceu nessas trocas com o grupo e as experiências possíveis, ampliando olhares e
resignificando

as

próprias

experiências

e

histórias,

reconstruindo

saberes,

conhecimentos, olhares. Assim sendo, foi possível tecer a própria existência, retraduzir
formas identitárias, tramar outros modos de ser, experienciar a força da multiplicidade
que abre espaço para outros posicionamentos do indivíduo, numa espécie de tecitura de
si, como anuncia o título desse trabalho que versa sobre a aplicação de uma proposta
pedagógica na área da Arte-Educação.
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2. A ESCOLA, IDENTIDADE E A EDUCAÇÃO DA ESCOLHA.
A configuração do cotidiano escolar, quando analisada em profundidade, nos
permite perceber alguns aspectos que se organizam para além da cultura escolar: a luta
contra o desejo e a subjetividade no controle dos espaços e dos tempos, o gesto
controlado para conter as efusões da corporeidade, didáticas a serviço de encobrir a
incapacidade de criar e do exercício autônomo e a gestão dos psiquismos no jogo
perverso da dependência, o etnocentrismo. Nesse sentido, cabe citar:
A escola como uma instituição social eficaz em moldar mentalidades para o
mundo do trabalho e da cidadania, mundo da subordinação, em que se beija a
mão invisível do mercado em sinal de obediência, em que se pede a bênção
dos diplomas para a realização do sonho de ascendência social. (ALMEIDA;
FERREIRA-SANTOS, 2011: 290).

Ou seja, passar pela escola, muito ou pouco tempo, é uma das distinções sociais. Os
corpos dos indivíduos devem, pois, apresentar marcas visíveis desse processo; marcas
que, ao serem valorizadas por essas sociedades, tornam-se referência para todos.
Um corpo escolarizado é capaz de ficar sentado por muitas horas e tem,
provavelmente, a habilidade para expressar gestos ou comportamentos indicativos de
interesse e de atenção, ainda que falsos. Segundo LOURO (2015), tais práticas
produzem “um corpo disciplinado pela escola é treinado no silêncio e em determinado
modelo fala, concebe e usa o tempo e o espaço de forma particular”. Mãos, olhos e
ouvidos estão adestrados para tarefas intelectuais, mas possivelmente desatentos ou
desajeitados para outras tantas. Ao passo que FOUCAULT (2016: 235) complementa:
O domínio e a consciência do próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo
efeito do investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, o
desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo.
Historicamente, os sujeitos tornam-se conscientes de seus corpos na medida
em que há um investimento disciplinar sobre eles. Quando o poder é exercido
sobre o nosso corpo, “emerge inevitavelmente a reivindicação do próprio
corpo contra o poder”. Buscamos todos, formas de resposta, de resistência, de
transformação ou de subversão para as imposições e os investimentos
disciplinares feitos sobre nossos corpos.

As tecnologias utilizadas pela escola alcançam, aqui, o resultado pretendido: o
autodisciplinamento, o investimento continuado e autônomo do sujeito sobre si mesmo.
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Por isso, possivelmente, as marcas mais permanentes que atribuímos às escolas
não se referem aos conteúdos programáticos que elas possam nos ter apresentado, mas
sim se referem a situações do dia a dia, a experiências comuns ou extraordinárias que
vivemos em seu interior com colegas, com professoras e professores. As marcas que nos
fazem lembrar, ainda hoje, dessas instituições a partir do pensamento de LOURO,
(2015: 18): “têm a ver com as formas como construímos nossas identidades sociais,
especialmente nossa identidade de sexual e de gênero”.
À luz da ótica foucaultiana, ZORDAN (2014), aponta que é a partir das relações
de poder, que se dá a organização e o funcionamento de sistemas desejam igualar os
corpos a fim de governá-los. No caso da presente pesquisa, o espaço da escola com:
Sistemas homogeneizantes integrados à vida prosaica e que regulam suas
realidades e suas relações. Em vigiar e punir, aprendemos que o poder só
pode ser analisado nos mecanismos pelos quais faz se exercer, sendo por eles
que compreendemos o modo pelo qual a sociedade define o que é certo e o
que é errado, legal e ilegal [...]. A vigilância, os juízos e as punições são
exercidos sobre os corpos: esse, com suas ‘submissões ativas’, aguardando
pareceres favoráveis, encontra-se à mercê de julgamentos que o inserem ou
repelem, ejetando suas forças dos espaços políticos e das relações de poder.
(ZORDAN, 2014: 7).

A partir desta perspectiva, então, faz-se importante e necessário pensarmos o conceito
de identidade e sua importância nos diversos aspectos da vida humana: individuais,
psicológicos, cognitivos, sociais, entre outros, considerando que a escola os negligencia
ou suprime de certo modo. Para exemplificar apontamos de que a escola em diversos
momentos faz opção em focar apenas em uma dimensão da condição humana: as
relações de trabalho e emprego e os aspectos de formação profissional.

2.1 Uma questão de identidade
Na atualidade é comum nos depararmos com discussões relacionadas à identidade.
Na perspectiva de HALL (2005: 7): “o argumento é o seguinte: as velhas identidades,
que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir
novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até então visto como um
sujeito unificado.” Assim sendo é preciso conceituar a identidade a partir das relações
sociais, historicamente construídas, haja vista que estamos vivenciando exatamente um
11

momento de rupturas e paradoxos no tocante às questões individuais: a importância do
indivíduo em meio aos espaços e relações coletivas. Nesse sentido, HALL nos diz que:
A identidade, numa concepção sociológica, preenche o espaço entre o
“interior” e o “exterior”- entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de
que projetamos a “nós próprios” nessas identidades culturais ao mesmo
tempo em que internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte
de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com lugares
objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então,
costura (ou, para usar uma metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura.
Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam,
tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis. (HALL,
2005: 11).

Nesse contexto, pode-se então pensar sobre o processo de formação identitária
construído nos ambientes escolares, fruto de múltiplas relações e valores diversos,
oriundos de uma infinidade de padrões, necessidades e encaminhamentos que, em
alguns momentos, desconsideram minorias ou colocam indivíduos e grupos em
condições de inferioridade ou vulnerabilidade.
É possível então afirmar que a consolidação da identidade é definida
historicamente e não biologicamente, sendo as trocas culturais fundamentais para que os
indivíduos se reconheçam em seus grupos. Na escola, esses processos se misturam a
todo o momento devido à diversidade presente em seu interior, o que enriquece
profundamente as relações escolares, podendo assim causar também danos complexos,
caso haja perfis de indivíduos ou grupos dominantes uns em relação aos outros. O
sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que são
unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias,
empurradas em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo
continuamente deslocadas. Se sentirmos que temos uma identidade unificada desde o
nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós
mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”.
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia.
Nas narrativas de si é necessário ter clareza acerca da necessidade de uma visão
identitária, de modo que as pessoas possam, além de saberem dos conhecimentos
formais escolares, dentre eles os procedimentos atitudinais, possam ser sua própria
essência e sua realidade, de acordo com suas características pessoais, familiares,
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culturais, étnico-raciais e ancestrais, entre outras, deixando assim a condição de
passividade e submissão.
A vida em sociedade exige a formação de relações interpessoais, pois é do
convívio com os demais que aprendemos a nos reconhecer. Somos seres relacionais,
formados dentro dos paradoxos da existência humana e essa condição paradoxal e suas
contradições atuam em nossas subjetividades e objetividades. Com o passar do tempo
entramos num processo de civilização ou nos inserimos em processos de
homogeneização, dos quais a escola tem papel preponderante nessa construção. E a
partir dessa discussão se pensa na situação enfrentada pela diversidade de corpos nos
ambientes educacionais.
Os corpos são significados pela cultura e são, continuamente, por ela alterados.
Talvez devêssemos nos perguntar, antes de tudo, como determinada característica
passou a ser reconhecida (passou a ser significada) como uma “marca” definidora da
identidade? Perguntar também, quais significados que, nesse momento e nessa cultura,
são atribuídos a tal marca ou tal aparência? Os corpos não são, pois, tão evidentes como
usualmente pensamos. Nem as identidades são decorrência direta das “evidências” dos
corpos.
De qualquer forma, investimos muito nos corpos e de acordo com as mais
diversas imposições culturais, nós os construímos de modo a adequá-los aos critérios
estéticos, higiênicos, morais, dos grupos aos quais pertencemos. As imposições de
saúde, vigor, vitalidade, juventude, beleza, força são distintamente significadas, nas
mais variadas culturas e são também, nas distintas culturas, diferentemente atribuídas
aos corpos de homens ou de mulheres.
Através de muitos processos, de cuidados físicos, exercícios, roupas, aromas,
adornos, inscrevemos nos corpos marcas de identidades e, consequentemente,
de diferenciação, na maioria das vezes não pertencentes a esses corpos.
Características que lhes são atribuídas por imposição ou influência, o que não
significa reconhecimento de si mesmos enquanto identidade. São marcas
impostas disfarçadas de identidade. Treinamos os sentidos para perceber e
decodificar essas marcas e aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas
como eles se apresentam corporalmente, pelos comportamentos e gestos que
empregam e pelas várias formas como se expressam. (LOURO, 2015: 15).

Na vida social e principalmente no processo de escolarização compreendemos papéis e
comportamentos pré-definidos aos nossos corpos e nossa identidade vai sendo forjada
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sobre esse viés, construindo uma ideia de compartimentação e divisão onde
supostamente corpo e mente, são tratados como se fosse possível dissociá-los. Desta
perspectiva, HOOKS (2017) nos traz uma reflexão fundamental de que somos:
Formados no contexto filosófico do dualismo metafísico ocidental, muitos de
nós aceitamos a noção de que existe uma cisão entre o corpo e a mente.
Crendo nisso, as pessoas entram na sala de aula para ensinar como se apenas
a mente estivesse presente, e não o corpo. Chamar a atenção para o corpo é
trair um legado de repressão e negação que nos foi transmitido pelos
professores que nos antecederam. (HOOKS, 2017: 253).

A partir disso, é possível compreender que professores e alunos são estimulados
continuamente a não correlacionar as coisas práticas e reais da vida com o
conhecimento, currículo e tarefas escolares e criam outras visões dualistas e polarizadas.
Por exemplo, entre público e privado, nas relações docente/discente, e no que é dito em
tom de seriedade ou na brincadeira, entre presente e futuro.
No espaço escolar é tempo de seriedade, portanto, a sala de aula deve ser ocupada
com disciplina, lugares marcados a cada indivíduo e apenas em poucos intervalos podese brincar conversar, correr. O cotidiano escolar se sustenta nessa dualidade.

2.2 A importância da narração e tecitura de si na construção da
identidade
O sistema de simbolização (a cultura) é sobrevalorado em relação ao mundo natural
(não modificado). Em outras palavras, é condição biológica do homem sua
predisposição para formar imagens, embora estas manifestem a partir do contato com a
cultura. “O homem é simultaneamente, produto e produtor de cultura, um animal
symbolicum”, como atesta CASSIRER (1994: 50). Consequentemente atribui sentido à
vida, por meio dos símbolos que buscam a permanência. Nasce, então, um conjunto de
símbolos, entre os quais a própria linguagem, que entre tantos usos busca dar conta de
sua experiência de existir.
Ora, essas constatações tendem a valorizar a constituição do sujeito por meio de sua
expressão criativa e criadora. O sujeito situa-se no mundo menos pela narrativa que faz
dele que pela narração que faz de si. O sujeito que se narra compreende o mundo a
14

partir da compreensão de si. Ao compreender-se o homem compreende o mundo.
Compreendendo o mundo o homem se compreende nele, e se constitui como sujeito.
Nessa perspectiva da narração de si, embora não seja imprescindível a materialidade
do relato, há vários produtos que mostram a importância de se contar a própria história
ou de listar as referências constituídas ao longo do tempo ou ainda de exercitar a
reflexão ou mesmo revisitar a memória, seja para a constituição identitária, seja para
expor uma experiência de vida, profissional, ou ainda assumir-se como sujeito de sua
própria trajetória existencial.
No caso da presente pesquisa, a narração de si se deu a partir da experiência de
tecer a própria existência, resignificar formas identitárias, tramar outros modos de ser,
experienciar a força da multiplicidade que abre espaço para outros posicionamentos do
indivíduo. Uma espécie de tecitura de si, como anuncia o título desta monografia que
versa sobre a aplicação de uma proposta pedagógica na área da Arte-Educação.
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Figura 1 – Aspectos da Tecitura de Si

FONTE: Elaborado pelo autor. São Paulo, 2019.

Uma dimensão de memória, de trajeto e de sentido cuja carga afetiva é inegável.
São testemunhos de vida, em que escolhas cruciais ganham maior contorno, em que as
origens são rememoradas, em que as dificuldades, os sonhos, as conquistas são
redimensionadas de acordo com o momento vivido e a finalidade almejada. A narração
de si põe em relevo os nós formativos, as referência eletivas, a ética que se mostra no
modo de viver, as afeições e rejeições, enfim, todos os pontos que expressam um sujeito
que se autoconstrói em contato com o mundo, com os outros e consigo. Essas são
algumas possibilidades e implicações da educação da escolha e da narração de si, na
convergência entre vida, arte e saber. Sobre esse tema, ALMEIDA e FERREIRASANTOS (2011) se apropriam de NIETZCHE e FOUCAULT (2006) para ressaltar a
dimensão de uma educação que se dá a partir da arte e para além dos objetos:
Somos produtores dos sentidos da vida e, antes de consumirmos objetos,
conceitos e lazeres, consumimos a própria vida, que nos atravessa em sua
brevidade enquanto a atravessamos com nossas escolhas. Dessa forma, uma
educação da escolha presume a aceitação da dimensão estética da vida, como
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sugeria Nietzsche ou para lembrar Foucault (2006), a arte não deve ser
apenas a dos objetos, mas também a da vida. A vida como obra de arte
inscreve-se como afirmação, como amor pelo destino que damos à nossa
história, somatória das escolhas que fazemos no decorrer de nossa existência.
(ALMEIDA; FERREIRA-SANTOS, 2011: 291).

Assim, pode-se afirmar que é por meio da narração de si, da escultura de si, da criação
de sentido que damos à nossa trajetória existencial que ascendemos à dimensão estética
da vida.
E é a partir de um cenário de religação dos saberes que MORIN (2001: 564)
pode contribuir para a educação da escolha, pela possibilidade de se buscar um
conhecimento abrangente, que possibilite uma visão complexa do homem e do mundo,
para a qual é preciso “reunir, contextualizar, globalizar, nossas informações e nossos
saberes, buscar, portanto, um conhecimento complexo”. As ações na Educação,
realizadas nos espaços escolares devem possibilitar maneiras para que os sujeitos
possam compreender o universo ao seu redor e o universo em nós (ou o que somos no
universo). Nessa prerrogativa, ALMEIDA e FERREIRA-SANTOS (2001), sinalizam:
É pelo domínio estético, portanto, que a educação deve avançar
possibilitando que o conhecimento não seja um arrazoado de conteúdos
programados e cumpridos com o suor da reprodução bipolarizada (professor
ensina, aluno aprende), mas uma busca constante de compreensão do que
somos e de onde estamos. E essa compreensão se dá pela criação (coletiva,
cultural, científica, filosófica etc.) de sentidos. ALMEIDA E FERREIRASANTOS (2001: 292).

Partindo da narrativa de si, na qual os sujeitos escolares são convidados a pensar em
suas características e reflexões, estendemos esse conceito à tecitura de si, na qual esse
mesmo sujeito conta sua história através de tramas, linhas, bordados e agulhas. E sobre
o termo “Tecitura de Si” HOFFMANN (2015) nos diz em sua pesquisa que:
Ao ir tecendo-se e fazendo um trabalho sobre si mesmo, mistura-se suas
interferências as interferências dos outros criando o que poderia ser chamado
de uma tecitura de si, emaranhado, que traz o traço da sua própria existência
encarnado numa “roupagem”, que aqui não busca tanto comunicar algo, mas
“aprender a sentir”. (HOFFMANN apud ZORDAN, 2015: 87).

A narrativa de si pode produzir esse processo da tecitura, através do qual enquanto o
sujeito costura e borda expressa sentimentos, alegrias, dores, gostos, memórias,
organiza suas emoções e pensamentos manuseando agulhas, linhas e retalhos.
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Visualmente através da composição dessa autotecitura é possível enxergar beleza e
sentido em sua própria história de vida, a fazer um mergulho em si mesmo, de modo
dinâmico e livre, reforçando as próprias identidades, a liberdade dos corpos e
construção de um outro olhar sobre si mesmo, seus enfrentamentos, conquistas, alegrias,
dores, esperanças, crenças. Assim sendo, HOFFAMANN (2015) afirma que esse
processo traz:
Um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, que encarna a alma
e produz vazamentos na superfície e para além dela. Uma trama humana,
tecida com o corpo que se confunde entre técnica e a improvisação. Tal como
a trama vida é feita de imperfeições. Liames difíceis de serem desfeitos e que
sempre que vestidos, podem ser rearranjados de outras maneiras. Tecer
infinito, embolamento de fios que com o passar do tempo pesam sobre o
corpo, do acúmulo de feiura, acúmulo da vida, do meio que te molda, das
trocas com outras pessoas que podem se dispor a “tecer junto”. Trama-se e se
é tramado. São tramas da subjetividade que entrelaçam ao mundo, criando
novos espaços de trocas, numa dança frenética de agulhas imaginárias.
HOFFMANN (2015: 88).

Unificando os conceitos de identidade e corpo, temos a narrativa desses mesmos corpos
e tipos distintos de identidades tecidos de modo ativo e reflexivo, selecionando o que
mais tem a ver com si mesmo, com vistas a olhar e gerir novas necessidades no espaço
escolar, o que HOFFMANN nomeia como uma “pedagogia de si”, que nada mais é que:
Quando a criação se dá no corpo, com o corpo, e cuja função é servir a vida,
através do agasalho, conforto, proteção. Entretanto, também se entende o
corpo como uma superfície de inscrição, em que se criam condições de
produção de um tipo de corpo que inventa devires, cuja vida e obra se
confundem, cujas funções abrem espaços para experimentações, e aquilo que
ele produz sejam efeitos ou sensações. (HOFFMANN, 2015: 93).

Portanto, se a escola é local de compartilhamento e construção do conhecimento é
fundamental que haja exercício da liberdade e autoconhecimento. Para isso é
importantíssimo que haja condições para curiosidade e experimentações que envolvem a
criação e criatividade, soluções, proposições, reinvenções de acordo com as
necessidades de cada indivíduo e do grupo, considerando que a escola é espaço de
ampla diversidade e cada escola tem suas próprias condições e tipos de grupos sociais.
Nesse sentido, os sujeitos de cada escola são únicos e juntos formam uma massa
homogênea, o que torna cada escola igualmente única. Repensar conteúdos e currículos,
a organização dos espaços e atividades escolares contribui profundamente na formação
desses sujeitos capazes de se reconhecerem como indivíduos e como pertencentes ao
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grupo escolar e demais grupos sociais, preservando a sensibilidade de cada um e suas
próprias especificidades.
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3. OS ARTISTAS E AS OBRAS

3.1 José Leonilson

José Leonilson ou Leonilson trazia cores e nos traços delicados dos desenhos, e
na fragilidade dos bordados sobre o tecido, atribuía uma nova temporalidade para a sua
obra. Um bordado de linhas simples que aprendeu com a mãe e as irmãs em um ateliê
de costura doméstico deu corpo às palavras ou aos textos que narram a sua “viagem
pelo mundo”. O bordado e a palavra, juntos, tornaram-se sua marca expressiva,
guardando estreita relação com a obra de Bispo do Rosário como veremos mais a frente.
Buscou incansavelmente a intensidade de uma poética individual. Certa
compulsão de registrar sua interioridade a fim de dedicá-la aos objetos do desejo.
Alinhavando uma narrativa imaginária, Leonilson se diz alerta, tímido, solitário,
hipócrita, mentiroso, com uma subjetividade também pautada em números, únicos
dados concretos em sua obra. Certa percepção de uma natureza incomensurável e
metafórica para evocar o inefável limite entre o que a linguagem pode expressar e o que
não pode ser dito.
Cada peça foi rigorosamente construída como uma carta para um diário íntimo.
Discípulo de um ideal romântico malogrado, Leonilson foi movido pela compulsão de
registrar sua interioridade a fim de dedicá-la aos objetos do desejo. Esse legado,
enunciado por um “eu” cuja expiação é incessante, reavalia a subjetividade após as
experiências conceituais. Isto é, desgastada a reflexão sobre o destino da arte, que teve a
metalinguagem como ápice, a obra volta-se neste momento para o questionamento do
destino do sujeito.
Talvez mais do que o corpo, o coração seja o motivo dominante e recorrente
da obra. O coração como órgão muscular, bombeador de sangue através de
veias e artérias, centro vital das emoções e sensibilidades do sujeito,
repositório de seus sentimentos mais sinceros, profundos e íntimos, e, em
instância última, o local onde a desrazão e todas suas ambigüidades
encontram conforto e refúgio. Abismos águas, ampulhetas, âncoras, asas,
átomos, crucifixos, desertos, escadas, espadas, espelhos, espirais, facas,
flores, fogos, globos, homens, ilhas, labirintos, livros, mapas, matemáticos,
montanhas, oceanos, olhos, órgãos, pedras, pérolas, poesias, pontes, portos,
radares, rapazes, relâmpagos, relógios, rios, ruínas, santos, tempestades,
templos, urinóis, vulcões – tudo remete ao coração (do artista), seja
atravessando-o, seja por seu intermédio, seja a partir dele. (PEDROSA in
LAGNADO, 1998: 21).
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Imagens de obras de Leonilson apresentadas aos alunos:

Figura 2 - El Puerto, 1992.

Fonte: LAGNADO, 1998: 97.

A influência de Bispo do Rosário na obra de Leonilson na simplicidade e na
maneira singela de tratar os tecidos, a costura, o bordado e a forma dada as palavras nos
direciona para reflexão. Ambas, no modo como se manifestam, são artes repletas de
listas, números, coleções, símbolos, repetições, devaneios e desejos de prender-se ao
mundo. Um tipo de catalogação do eu, o “mundo” foi uma das metáforas mais
utilizadas, assim como a geografia unida à topologia do corpo (mapas, globos, rios,
caminhos, trajetos, artérias, vias, órgãos, cidades, ruas) e que juntas, constituem uma
espécie de cartografia da existência. Existência/identidade que se apresenta através da
linha, do fio que conduz e tece a vida. Seus legados constituem-se de um grande arquivo
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impregnado de memória viva, de classificações, de vida e de transposições. Esses
arquivos de referências pessoais são compostos de materiais recolhidos do cotidiano.

Figura 3 - O gigante com flores, 1992.

Fonte: LAGNADO, 1998: 131.

3.2 Arthur Bispo do Rosário e o Manto da Apresentação

O artista Arthur Bispo do Rosário, sergipano de Japaratuba, nasceu em 1911 e foi
diagnosticado com esquizofrenia paranoide em 25 de janeiro de 1939. Bispo como ficou
conhecido, foi internado por 35 anos. Dentre algumas internações foi levado para o
pavilhão 11 do Núcleo Ulisses Viana, da Colônia Juliano Moreira, e por lá permaneceu.
Foram 50 anos de sua vida entre internações, entre saídas e retornos, até que por
iniciativa própria pediu para não mais sair.
Apesar de já produzir arte fora da colônia, sua obra, quase em sua totalidade, foi
realizada no interior do espaço manicomial. Carregava consigo a memória dos quinze
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anos vividos no interior de Sergipe, onde ingressou na Marinha que o levou para o Rio
de Janeiro.
Sergipe é terra de tradição cultural, dos bordados, da cantoria religiosa dos Reisados
e das Cheganças, da religiosidade católica que se mistura com o misticismo, com as
crenças, com as religiões de matriz africana como o Candomblé, a Umbanda e o Nagô.
É porto dos barcos de pesca decorados com bandeirinhas. A cidade natal e todas as suas
referências, trancafiadas em arquivos mortos em sua memória, emergiram na construção
de um novo mundo. Na clausura, resgatou o dom herdado de suas raízes e bordou sem
parar. Construiu miniatura por miniatura de seu universo, bordando palavra por palavra
de suas escrituras. As mensagens eram muitas. Sagradas, poéticas, autobiográficas.
As obras em madeira revelavam o lado lúdico de Arthur Bispo do Rosário. Aliavam
o dom artesão e a infância rural. Uma sequência bucólica resgatava atividades de um
engenho de açúcar de Japaratuba. Bispo fez questão de incluir no novo mundo a cerca
de bambu e arame, o carrinho de mão com pedras, o curral, cavalos com selas, estribos e
pelegos, vacas malhadas com sinos, carros de boi e coisas da fazenda. Agulha e linha na
mão costurou retalhos da existência, em estandartes revelou planícies, bacias e afluentes
de seu mapa biográfico. Tecidos foram sendo transformados em arte a partir também da
sucata oriunda do espaço manicomial.
Personagens do passado surgiram figurando estandartes nos quais Bispo bordou
nomes de ex-marinheiros, pacientes e funcionários da Colônia. Uma sequência de gente
dos velhos tempos. Bispo desafiou e fez seu próprio novelo para bordar para si mesmo
sem sair ao mundo. O seu mundo físico era pequeno, era uma cela. Enclausurada junto a
seu dono e, por isso, permaneceu íntegra e pura.
Arthur Bispo do Rosário foi artista múltiplo e como aponta DANTAS (2009: 192)
na teatralização do seu drama, ele tudo elaborou: texto encenação, cenografia e
vestuário. Estilista apocalíptico criou algumas peças de vestuário: vestes (espécies de
jaquetas utilizadas por oficiais) e um manto, o ‘Manto da Apresentação’. Como Dantas
(2009: 192) aponta: o ‘Manto’ de Bispo é a “memória do corpo”, dos movimentos
ancestrais que pulsavam ao som dos tambores. É a conexão entre expressão individual e
o coletivo. O ‘Manto da Apresentação’ aglomerou décadas de bordados e foi mais um
dos labirintos engendrados pelo artista. Ele se esforçou para bordar miniaturas de
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existência na Terra em coloridas e delicadas imagens. O pano de fundo era um cobertor
avermelhado usado como tela para que ali pudesse rastrear réplicas do universo.
Figura 4 - Manto da Apresentação: Face Externa, frente.

Fonte: DANTAS, 2009:197.

Figura 5 - Manto da Apresentação: Face Externa, costas, e vista parte interna.

Fonte: DANTAS, 2009: 202.
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Bispo inscreveu minúsculos registros, que tomariam as formas dos mais variados
objetos: tabuleiro de xadrez, peça de dominó, dado, mesas de sinuca, mesa de pinguepongue, cesta de basquete, bicicleta, avião, trilho de trem, um objeto circular feito
mandala, fogão, lambreta, escada, tesoura, ringue de boxe, números, palavras e muito
mais.
Desvendar os mistérios do Manto da Apresentação é uma aventura lúdica. A
cada olhar aparecem novos símbolos, bordados com perfeição. Figuras se
materializam, imagens do inconsciente surgem de uma velha manta de
hospício. Fitas coloridas caem por cima da veste sagrada. Nas bordas, franjas,
cordas e um crucifixo. Tudo à mostra. No avesso, bordados em azul num
forro branco, aparecem os nomes das diletas (e poucos diletos) protegidos de
Bispo. Aqueles que ele prometeu salvar do apocalipse, carregados junto ao
corpo na passagem. (HIDALGO, 1996: 148).

Em sua prática artística, o manto permitia a Bispo a incorporação mágica de todos os
elementos nele bordados; estes não estariam mais distanciados dele no espaço, no
ambiente, mas incorporados nessa estrutura-extensão do corpo, uma espécie de vivência
total da potência que o manto simbolizava.

3.3 Hélio Oiticica e o Parangolé
Seria praticamente impossível falar em uma “carreira de pintor” ao se tratar de
Hélio Oiticica. Carreira é palavra que implica linearidade, sequência de acontecimentos
mais ou menos previsíveis, e tanto a obra como a vida de Oiticica foram feitas de
desvios, de grandes saltos em curtos períodos de tempo.
Se fosse representada por algum tipo de linha, essa obra teria que ser uma
trança, uma coexistência de fios, que emaranhassem os objetos produzidos
pelo artista, os textos teóricos que deixou em um arquivo obsessivamente
organizado, os experimentos com cinema, a poesia, as peças de teatro, as
cartas aos amigos, que fotocopiava antes de enviar, as revistas que lia as
músicas que escutava as ruas por onde caminhava. Tudo isso é obra, tudo
isso é a constelação que forma o artista Hélio Oiticica, um personagem sui
generis, ainda mais em nossa época de existências padronizadas, como que
escolhidas em uma prateleira. (BRAGA, 2013: 38).
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Oiticica foi um dos poucos artistas que teorizou e conceituou a própria arte. Dessa
forma transformando essa escrita em uma forma a mais de expressão, a ponto de obra e
texto caminhar juntos. Escritos que segundo a filósofa Paula Braga incentivam o
afrouxar da linearidade cronológica. Abandonando a linha do tempo, escolhe-se
livremente um ritmo e um fio condutor para as possíveis leituras de suas obras. Além de
entrevistas concedidas a revistas de sua época e textos preparados para publicação,
Hélio Oiticica preencheu vários cadernos, colocando em palavras seus pensamentos
sobre cada posição.
A visita ao Morro da Mangueira e o contato com a Estação Primeira de
Mangueira colocou Oiticica no êxtase do samba, com seus ritmos dionisíacos e com
uma comunidade organizada em torno da criação. A partir da experiência com a dança,
surge o parangolé, nome que Oiticica encontra em uma placa que identificava um abrigo
improvisado, construído por um mendigo na rua, na qual se lia 'Aqui é o Parangolé'
como chegou a relatar durante uma entrevista para a revista Interview, em abril de 1980:
Isso eu descobri na rua, essa palavra mágica. Porque eu trabalhava no Museu
Nacional da Quinta, junto com meu pai, fazendo biografia. Um dia eu estava
indo de ônibus e na Praça da Bandeira havia um mendigo que fez assim uma
espécie de coisa mais linda do mundo: uma espécie de construção. No dia
seguinte já havia desaparecido. Eram quatro postes, estacas de madeira de
uns dois metros de altura, que ele fez como se fossem vértices de um
retângulo no chão. Era um terreno baldio, com um matinho e tinha clareira
que o cara estacou e botou paredes feitas de fio de barbante de cima a baixo.
Bem feitíssimo. E havia um pedaço de aminhagem pregado num desses
barbantes, que dizia: “aqui é...”, é a única coisa que eu entendi o que estava
escrito era a palavra parangolé, aí eu disse: “é essa a palavra”. (OITICICA,
2009: 9 apud RIVERA, 2009: 9).

O Parangolé surge em 1964, resultado das pesquisas de Hélio Oiticica em busca de “um
novo corpo da cor” algo que não estivesse restrito à bidimensionalidade da parede –
uma “nova ordem” no campo da produção artística, que antes somente compreendia
categorias como a pintura, escultura e o desenho. Assim como a libertação da cor da
planaridade do quadro, Hélio Oiticica propôs a libertação dos comportamentos, o
pensamento focado na invenção e na busca do novo em todos os âmbitos da vida, da
política ao sexo.
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Figura 6 - Nildo da Mangueira veste P4 Parangolé - Capa 1.

Fonte: BRAGA, 2013: 55.

As capas coloridas continuam a afirmar a importância da cor e do movimento na
obra do artista. Ocorre uma incorporação entre a obra e o participador dançarino.
Dissolvem-se assim as fronteiras entre a arte e o corpo, entre o artista e o espectador,
entre a obra e o espectador. Para Oiticica, tal integração seria capaz de conduzir o
espectador a uma nova atitude ética, de participação, coletividade, e mudança.
A grande contribuição de Oiticica é a passagem da pintura para a vida: o dia
a dia é uma obra de arte. Arte essa que já não buscava a estética como estudo
do belo vinculado à atitude passiva da contemplação, mas como força
indissociável da ética, da reflexão sobre formas de viver, das maneiras de
andar pelo mundo, de se construir sociedade. (BRAGA, 2013: 13).

Nascido numa família muito intelectualizada, Hélio Oiticica encontrou no Morro e no
samba uma experiência de êxtase, alargamento da percepção e vivências do corpo para
além do intelecto. Esse contato possibilitou um mergulho num aprendizado do samba,
da moral marginal, da arquitetura flexível dos barracos e, como conseqüência desse
ambiente no cotidiano, aprendizado da ginga do caminhar nas quebradas da favela e do
“pisar a terra de novo”, expressão que o artista usa para descrever o
descondicionamento social da experiência no morro.
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Oiticica enxergou no samba um processo de desintelectualização, um
distanciamento daquilo que era apontado como erudito. Para o artista quanto mais longe
dessa erudição, mais a livre expressão poderia vir à tona. Afastar o processo erudito é
minar a dominação de uma classe que detém o poder através da informação, que é uma
expressão.
Meu interesse pela dança, pelo ritmo, no meu caso particular o samba, me
veio de uma necessidade vital de desintelectualização... É, portanto para
mim, uma experiência da maior vitalidade, indispensável, principalmente
como demolidora de preconceitos, esteriotipações etc. A dança é por
excelência a busca do ato expressivo direto, da imanência deste ato; uma
dança ‘dionisíaca’, que nasce do ritmo interior do coletivo, que se externa
como característica de grupos populares, nações (OITICICA, 1986: 73).

O que é proposto por Oiticica é uma estética da existência, não dos objetos, das formas
de vida, não das formas de arte. Ou seja, uma ética do compromisso com formas
constituídas de experiência, de libertação pessoal para a invenção de novas formas de
vida. Vislumbrando assim uma simultaneidade entre o indivíduo e o coletivo. A
proposta dos Parangolés nada mais é que a sensibilização do cotidiano através do
potencial criativo do indivíduo, sem pretender impor um padrão estético, uma tentativa
de autodesprendimento e auto-reinvenção, fatores muito importantes para o
autoconhecimento e consequentemente para as relações interpessoais. Inicia-se então
uma nova visão de como o ser humano e uma obra de arte podem integrar-se: a morte
do espectador e o nascimento do participante. E ser participante, nos indica Oiticica
(1986: 76), “é dar ao homem, ao indivíduo de hoje, a possibilidade de ‘experimentar a
criação’, descobrir pela participação, esta de diversas ordens, novas descobertas, algo
que para ele possua significado”.
O Parangolé é feito de pano, mas cria um espaço, um abrigo. Logo não se trata
apenas de uma capa vestida pelo corpo, mas sim uma “incorporação”, um todo formado
por homem e capa. As camadas de pano movimentam-se com a dança, revelando outros
panos. O que vale é como o espectador se expressa. É a interpretação que o espectador
dá ao ato. Nada é absoluto, tudo é relativo. Não se trata apenas de uma capa a ser
trajada, mas uma extensão do corpo de quem a veste, como um novo órgão, capaz de
captar para o corpo, e em conjunto com o corpo, algo que ele não perceberia sozinho.
Seu ápice é quando o espectador entra em ação: corre, dança, pula, mexe. É o
“ato expressivo”. Antes, o espectador tinha que carregar o Parangolé
(estandarte). Num segundo momento, Oiticica acredita que o ato de “vestir”
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seja mais importante e surge a capa, também um Parangolé. A obra de Hélio
Oiticica, conforme sua conceituação passa a existir no momento que há
participação corporal direta. Ou seja, a inter-relação do corpo objeto só se
transforma em arte a partir do movimento, da ação. O início do processo
dessa obra é o ato de vestir que também é identificado por Oiticica como
“transmutação expressivo-corporal do espectador, característica primordial
da dança”. (OITICICA, 1986: 70).

O objeto em si, a “capa”, não era somente um veículo de participação para o espectador
(atos de vestir e assistir). Era uma abordagem mais profunda sobre o espaço e o tempo,
composta de um ciclo que se alterna com a participação do espectador. Ora, existe o
repouso, pausa. Ora, o movimento, dança, transformando a tríplice perfomance-espaçotempo na obra, ou como ele mesmo pontua, “obra-ação”. O espaço é um anteparo para
as ações performáticas. Para o artista, há em cada canto da cidade, uma inter-relação
possível de uma imaginação-estrutural.
Passadas as primeiras experiências com os Parangolés, Oiticica criou o que
chamou de “Parangolés Poéticos”, que continham frases escritas em algumas camadas e
que são reveladas com o movimento do ‘participador’. A radicalidade estética de tais
obras caminhava junto como clima das faixas de protesto das passeatas da época da
ditadura militar com frases como “Da diversidade vivemos”, “Temos fome”, “Estou
possuído”, ou “Capa da liberdade”. O Parangolé também é estrutura do espaço objetivo,
só que pode ser deslocado para um espaço ambiental. Para Oiticica é aí que surge o
conceito de arte ambiental. O artista traz uma reflexão precisa acerca do espaço. A tela,
a escultura, até mesmo a instalação tornam-se anteparos ultrapassados. O ambiente é o
espaço que contém o não-objeto. Por isso, expor os Parangolés é uma antiideia, o
anticonceito da forma no ambiente. É exatamente com a concepção de arte ambiental
que o artista substitui a palavra espectador por participador.
...o eternamente móvel, transformável, que se estrutura pelo ato de espectador
e o estático, que é também transformável ao seu modo, dependendo do
ambiente em que esteja participando como estrutura; será necessária a criação
de “ambientes” para essas obras – o próprio conceito de “exposição” no seu
sentido tradicional já muda, pois nada significa “expor” tais peças...
(OITICICA, 1986: 76).
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Figura 7 – Parangolé P15 - Capa 11, Incorporo a Revolta.

Fonte: Cláudio Oiticica. Rio de Janeiro, 1967.

Pensar na obra supracitada de Oiticica na perspectiva da Arte-educação reafirma o que o
próprio autor pensava sobre o papel do artista de modificar o valor das coisas e da rede
que se cria a partir de tais mudanças. Temos aqui um ritual que reforça a diferença entre
“criação” e “invenção”. Criação remete a gênese, a um Deus criador, que do nada gera
algo bem-acabado. A invenção ao contrário, baseia-se em invenções anteriores e produz
outras, reordena e desestabiliza os signos; não cria, pois tudo já está aqui: Criar não é
tarefa do artista. Sua tarefa é de mudar o valor das coisas (OITICICA, 1972: 78).

3.3.1 Entrecruzamento

A escolha dos artistas que permeiam a presente pesquisa se deu a partir das
materialidades presentes em parte de suas obras. Encontraram-se no ato de bordar e no
gesto de construir, recriar. O que os une é o mesmo desejo de estar no mundo. O desejo
de fazer, desfazer, refazer. Os artistas circulam por distintos caminhos, por outras
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tramas, em tempos diversos. Mas aqui nesta pesquisa aparecem num diálogo simbólico
e significativo. Criaram suas respectivas obras artísticas originais, que evidenciam sua
confluência no uso comum e complementar da palavra sobre a imagem. E juntas se
fortalecem pela costura, pelo bordado e pelo uso intensivo da palavra e da expansão.
No ponto bordado é que eles conseguiram tecer e confeccionar uma trama que
expressa o si, mas também se conecta/religa com o de fora. É na lapidação dessas
palavras (de suas existências) bordadas, desenhadas sobre tecidos rotos, frágeis,
transparentes, esgarçados que eles conformam o processo de se achar e se perder no
caos dos sentidos, na significância das palavras escritas, desenhadas ou bordadas.
Tomam forma, tomam corpo, adquirem sentido visual. Colocando o corpo em
movimento no antes, durante o processo e depois da obra finalizada. Teceram o tempo.
Testemunharam um mundo de ambigüidades.
O comportamento e a própria maneira de se relacionarem no/com o mundo são uma
forma artística, o que vemos em suas obras é a própria vida, a vida em materialidade.
Artistas que questionaram as regras, as normas, a normalidade e a acomodação de
maneira consciente e inconscientemente. São obras que nos convencem da arte que
inventa que toca e transforma.
Leonilson e Bispo do Rosário, cada um à sua maneira, construíram sua obra
tecendo, tecendo, tecendo. Descosturando para costurar, costurando para reparar.
Desorganizando para reorganizar, descobrindo para cobrir, desfiando para tecer, tecendo
a própria existência que é o ponto de interesse da prática pedagógica que conduziu este
trabalho. Além de possibilitar a abertura de caminhos para a aplicação dessa pesquisa no
âmbito escolar vislumbrando nos Parangolés de Oiticica como inspiração e uma
potencialidade em discussão com a identidade do corpo discente e algumas discussões
relativas a essa temática.
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4. PESQUISA-AÇÃO E SUA METODOLOGIA
Conforme já citado, a presente pesquisa versa sobre a aplicação de uma proposta
pedagógica. Sendo assim, como processo de melhora da prática, considera-se ás vezes
que a pesquisa-ação é ateórica, embora seja verdade que a teoria disciplinar tradicional
não é prioridade principal, é, contudo importante recorrer a ela para compreender as
situações, planejar melhoras eficazes e explicar resultados.
De uma perspectiva puramente prática, a pesquisa-ação funciona melhor com a
cooperação e colaboração porque os efeitos da prática de um indivíduo isolado sobre
uma organização jamais se limitam àquele indivíduo. Com TRIPP Apud SENGE (2004:
54) aprendemos melhor com a experiência, mas não podemos fazê-lo se não
vivenciamos as consequências de muitas de nossas decisões mais importantes nem
podemos nos introduzir nas experiências dos que o fazem. Isso quer dizer que não se
trata de envolver ou não outras pessoas, mas sim do modo como elas são envolvidas e
como elas podem participar melhor do processo.
Foi fundamental pensar em um procedimento metodológico que fosse
abrangente e que possibilitasse a criação acerca das temáticas da identidade. Justamente
por compreender a multiplicidade do tema no campo desta pesquisa, recorreu-se a
pedagogias abertas tais como: a abordagem triangular de Ana Mae Barbosa; no conceito
de rizoma de Deleuze e Guattarri; e como já citadas às práticas artísticas de Leonilson,
Arthur Bispo do Rosário e Hélio Oiticica.
Pautou-se, para tanto, no conceito de rizoma de Deleuze e Guattari (1995) a
partir do qual o rizoma é uma forma aberta, que possibilita interconexão com diversas
outras formas, pois depende fundamentalmente das ligações individuais e coletivas que
o grupo realizou. O próprio percurso do trabalho em si assumiu assim uma forma
rizomática, considerando que houve um planejamento específico, mas que, durante a
execução do projeto, surgiram novas demandas e possibilidades de outras conexões.
É fundamental pensar nesse aspecto do trabalho, pois cada ação inicial permitiu
lançar olhar para desdobramentos surgidos no decorrer das práticas. Nesse sentido,
DELEUZE (1995) nos leva a pensar e a viver a educação do mesmo modo como um
artista pensa e vive a sua arte, cheia de raízes e contrapontos.
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Agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa
multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela
aumenta suas conexões. Não existem pontos ou posições num rizoma como
se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas.
[...] A questão é produzir inconsciente e, com ele, novos enunciados, outros
desejos: o rizoma é esta produção de inconsciente mesmo [...] porque é
sempre por rizoma que o desejo se move e produz... [...] riacho sem início
nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio
(DELEUZE; GUATTARI. 1995: 14).

Para as práticas realizadas na escola também foi de essencial importância o
amparo na abordagem triangular proposta e orientada por Ana Mae Barbosa, a
integralização das três facetas do conhecimento em arte: pautados nas ações combinadas
de Ler/Apreciar, Produzir/Fazer e contextualizar, e justamente por não haver uma
ordem rígida e inflexível. A incidência dessas três pontas propostas na abordagem
triangular são intersticialmente conectadas e cíclicas. Não se sabe onde começam ou
terminam, mas se complementam mutuamente, não sabendo em que itens se separam,
ou seja, as três facetas da abordagem triangular são um sistema indissociável.
A partir dos apontamentos realizados no primeiro capítulo, acerca das realidades
e das práticas presentes no espaço escolar no intuito de “educar os corpos”. Pretendeuse com a Pesquisa-Ação apresentar aos alunos e alunas participantes do projeto novas
maneiras de olhar para si. Partindo do contato com algumas das obras dos artistas
brasileiros: Leonilson, Arthur Bispo do Rosário e Hélio Oiticica, das materialidades
utilizadas em suas práticas artísticas e a partir do ato de costurar e bordar propôs-se a
libertação dos comportamentos, e do pensamento focado na invenção e na busca do
novo em todos os âmbitos da vida, da política ao sexo. Um convite a abandonar a
atitude passiva da contemplação e se apropriar da arte como uma força indissociável da
ética, da reflexão sobre si e as formas de viver, das maneiras de andar pelo mundo, de se
constituir como parte do todo.
Para repensar as dinâmicas aplicadas aos corpos no ambiente da escola é
também preciso repensar os Currículos vigentes que apresentam inúmeras dissonâncias
como as apontadas no capítulo inicial. Para tanto CORAZZA (2012: 25) sob a ótica
Deleuziana nos diz que: “já não é possível operar com qualquer tipo de currículo; a não
ser currículos plurais, que podemos chamar por diferentes nomes, como CurrículosNômades” dentre uma série de tipos de Currículos-Nômades nomeados por Deleuze,
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esta pesquisa buscou inspiração em alguns deles pela semelhança com os caminhos
propostos pela pesquisa:
Currículo-Fluido, desterritorializa e reterritorializa, faz ruptura das próprias
territorialidades, abrindo-se para o novo e consolidando-o, mediante a
construção de outras adjacências, desfaz-se e renuncia a si mesmo, vai
embora para outra parte. E, mesmo que fluxos desse Currículo-Tubilhão
sejam canalizados por condutos e diques, precipita-se, torna a jorrar,
transborda, flexibilizando as distinções binárias, ternárias e sintéticas,
afetando seus pontos heterogêneos, fazendo com que se revezem,
ramifiquem-se e se encadeiem, extrinsecamente, para se tornarem vetores de
transformação. Polimorfo e difuso, bifurcado e fibrilado, esse CurrículoEstrategista corre solto numa atmosfera de errâncias. Deformante e móvel,
esse Currículo-Ubíquo agencia elementos díspares, opera multiplicidades
acentradas, realiza disjunções inclusivas e, por meio de sua rapidez e leveza,
conecta-se com outras máquinas de pensar e de viver que têm forças vivas de
devires, para conjurar o peso e a gravidade de currículos paquidérmicos e
tingidos de cinza-chumbo. (CORAZZA, 2012: 9).
.

Assim sendo, há necessidade de promover rupturas no modelo hegemônico, de modo a
construir a busca de alternativas que abram espaços e possibilidades, nas quais os
sujeitos possam se fazer presentes através de outros modos de olhar, fazer, criar.
Para a aplicação da metodologia foram planejados (15) quinze encontros no
formato de oficinas com duração aproximada de (02) duas horas (cada) sempre no
contraturno das aulas, direcionadas a um grupo de (15) quinze estudantes de 8° e 9°
anos. As atividades se deram em diversos espaços da escola: quadra poliesportiva, sala
de leitura e pátio na tentativa de adequar as necessidades das práticas com as demais
demandas que surgiam no ambiente da escola.
Após a apresentação das intenções da pesquisa deliberou-se junto à direção e
coordenação pedagógica que as oficinas ocorreriam inseridas em dos projetos já
existentes no programa da escola. A professora responsável pelo projeto recebeu a mim
e a minha proposta, acompanhou todo o processo mediando e participando ativamente
de todos os encontros, sempre trazendo colocações e apontamentos pontuais e
pertinentes para o trabalho. Faz-se importante pontuar que ser recebido dentro de um
projeto já existente no cotidiano escolar, por um grupo de alunos e alunas que
escolheram estar ali e por uma professora cooperativa e que acredita na importância das
práticas interdisciplinares, contribuiu positivamente no processo.
Em seguida, foram apresentados alguns pontos das práticas dirigidas ao grupo
estudado e o compartilhamento das experiências a partir da ótica dos participantes
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através de relatos orais e escritos. Os relatos orais foram coletados dia a dia de forma
bastante livre e despretensiosa sem que houvesse a intenção de que parecesse uma
entrevista, sem lhes atribuir um enorme peso; E também por escrito, registrados no que
nomeamos de “caderno volante”, entregue para que a cada encontro, um aluno ou aluna
de

maneira

voluntária

levasse

o

caderno

para

casa

e

descrevesse

as

experiências/vivências através de um texto e/ou de imagens. Combinamos que na
medida do possível (levando em consideração tempo e demanda) sempre iniciaríamos o
encontro com a leitura referente à experiência do encontro anterior.

4.1 1º encontro: Apresentando a proposta: Exercitando o olhar para si e para o
todo.

No primeiro encontro houve uma breve apresentação do grupo e em linhas
gerais, a proposta incluindo os artistas que seriam vistos. Devido à complexidade do
trabalho optou-se por não adentrar em grandes discussões, pois se acreditava que isso
ocorreria futuramente no decorrer das práticas. O grupo em sua maioria afirmou gostar
muito das artes e apontaram a Arte como “um lugar” da livre expressão, do belo, do que
faz bem, mas em contraponto a isso pude notar que a grande maioria dos relatos estava
impregnada de um julgamento negativo em relação aos próprios trabalhos com arte.
Foi proposto, então, que aquele fosse um espaço e um tempo dedicado às
experimentações, no qual não caberia qualquer fala ou atitude que estivessem a serviço
do julgamento ou autopunição. Esta colocação se fez necessária em vários momentos
devido ao aprisionamento das formas como se pensa a arte no âmbito escolar.
Uma folha pontilhada foi entregue a cada um dos presentes, lápis de escrever e
material de colorir também foram disponibilizados. Foram orientados que ligassem os
pontos da folha da maneira que desejassem, criando um desenho, que poderia ser
figurativo ou abstrato. A única determinação foi quanto ao limite de tempo, tiveram
trinta (30) minutos para realizar a atividade. Enfatizou-se aqui a importância da busca
do prazer no processo e não do resultado final. Ao final do tempo determinado os
trabalhos foram recolhidos e expostos no pátio da escola.
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Figura 8 - Folha pontilhada

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.
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Figura 9 - Criação de um aluno – Figura Abstrata

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Figura 10 - Criação de um aluno – Desenho figurativo

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Ao lançar olhar para os trabalhos, todos foram orientados a observar os seus
trabalhos e também os dos colegas a partir de outra perspectiva inclusive física, de
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vários ângulos e distâncias (olhar de fora que enxerga o todo). Os estudantes foram
orientados a observar os diferentes trabalhos considerando a limitação do tempo para
execução da tarefa e que fossem generosos consigo mesmos e com seus parceiros,
eliminando comentários que fossem baseados no “belo e no feio”. Sobre a forma de
olhar HOUSEN (2005: 149) nos aponta que “a maneira como se olha dá forma para o
que se vê”. Para descobrir como olhar para as coisas de uma nova maneira, o aluno tem
que partir da sua própria experiência em vez de tentar apropriar-se da maneira de ver
dos especialistas.

Figura 11 - Exposição dos trabalhos

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.
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Figura 12 - Exposição dos trabalhos

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Debateu-se sobre as impressões do grupo levando em consideração todo o
processo até àquele momento. Foi pontuado o fato de que mesmo todos tendo partido do
mesmo lugar e com o mesmo material chegaram a resultados bastante diferentes. Um
primeiro olhar para as nossas subjetividades e diferenças. Todo o grupo teve contato
com os mesmos materiais e documentos, quantidade de tempo, orientações. Todavia,
cada produção resultou em algo diferente uma da outra, não havendo repetições. Sobre
essa questão foi estabelecido um diálogo reflexivo, através do qual, os estudantes
expuseram seus pensamentos para aquele momento e compararam-se aos demais
colegas. Ficou minimamente estabelecida essa percepção sobre as individualidades.
Cada um com seus próprios saberes e características expostos a conjuntos de materiais e
condições iguais, realizou trabalhos completamente diferenciados. Isso reforça que cada
ser é único e, por esse motivo, tem sua beleza e importância. Obviamente a discussão
foi breve e esteve atrelada às fases iniciais e as seguintes, tendo por objetivo refletir
sobre o processo de formação identitária.
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4.1.2 2° Encontro: Cartografia Afetiva

O segundo encontro teve por objetivo a construção de um mapa a partir das
características pessoais e individuais dos participantes no processo. A esse processo
chamamos de cartografia afetiva, tendo em vista que os próprios educandos iriam
pensar sobre si mesmos e elencar características que fossem destaque, assim como
objetivos de vida, sonhos, gostos pessoais. Sobre isso DELEUZE; CORAZZA (2012)
nos lembram da importância desse passo e da autonomia e escolhas dos alunos, que
estão fixos nas salas de aula:
Se anunciam como cartógrafas impessoais e artistas. Cartógrafas porque
exploram os meios (das aulas, escolas, parques), fazem trajetos dinâmicos
pelas vizinhanças (das ruas, campos, animais), traçam mapas virtuais (dos
currículos, projetos político-pedagógicos), em extensão e intenção que
remetem uns aos outros, e que elas superpõem aos mapas reais, cujos
percursos, então, são transformados. (CORAZZA, 2012:3).

No intuito de apurarmos ainda mais esse “mergulho em si” propus o que chamei de
“cartografia afetiva”. No excerto de seu artigo “O que Deleuze quer da Educação?”
(CORAZZA, 2011: 18) se observa que o filósofo supracitado atribuiu às crianças em
idade escolar o termo cartógrafas-impessoais-artistas ao afirmar que elas são:
(...) 1. não ordenam lugares, mas abrem rasgões para o Fora; 2. movimentamse sobre um devir infantil e sobre o esquecimento da história e o abandono
das lembranças de infância; 3. percorrem passagens e linhas erráticas de
materiais flexíveis e heteróclitos; 4. desenroscam anéis de superfície pura
sem interior nem exterior; 5. conectam e desconectam inimagináveis zonas
de vizinhança; 6. jogam pedras numa velocidade infinita contra todos os
organismos; 7. realizam viagens histórico-mundiais sem saírem do
Continente da Infância e da Arte; 8. abrem e fecham portas, telhados e
planos, enlouquecendo totalmente o pensamento do bom senso da Infância e
do senso comum da Arte. Em suma, em devir-infantil, as crianças,
cartógrafas, impessoais e artistas fazem até voar os morcegos que bicam as
suas janelas.

Sobre mapas DELEUZE e GUATTARI (1995: 08) afirmam que:
O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o
constrói. Ele contribui para a conexão dos campos, para o desbloqueio dos
corpos sem órgãos, para sua abertura máxima sobre um plano de
consistência. Ele faz parte do rizoma. O mapa é aberto, é conectável em todas
as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber
modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a
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montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo,
uma forma social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de
arte, construí-lo como ação política ou como meditação.

Ocupando o espaço da quadra poliesportiva da escola e tendo em suas mãos giz de
lousa, os alunos e alunas foram orientados a caminhar ocupando àquele espaço tão
comum no cotidiano escolar, mas que desta vez o fizessem de uma forma diferente, que
seus corpos fossem livres, mas que ainda assim levassem em consideração: velocidade,
planos (alturas), distribuição/equilíbrio no espaço, respiração, atentar-se aos olhares,
presença e aos corpos dos colegas.
Passado algum tempo desta dinâmica quando apresentaram outro estágio de
concentração solicitou-se que parassem onde estivessem e ali escrevessem com o giz,
no chão, seus respectivos nomes. Seguindo as coordenadas voltassem a caminhar pelo
espaço, desta vez quando parados foram orientados que, escrevessem no chão a data de
nascimento com dia, mês e ano. Esse processo se repetiu várias vezes e em cada uma
delas os participantes foram convidados a responder questionamentos relacionados à
suas personalidades, seus gostos, acontecimentos, lugares, memórias e sensações.
Somos por dentro o que confessamos por fora, revelando gostos e preferências. Notouse que na medida em que buscavam acessar tais questões foram alcançando um alto
nível de concentração e introspecção.

Figura 13 - Atividade Cartografia Afetiva.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.
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Ao final de tais apontamentos solicitou-se que se posicionassem fora do
quadrado e observassem o resultado de suas escritas. Todas aquelas palavras soltas
diziam alguma coisa sobre eles. A partir da observação retomaram o espaço e agora
deveriam ligar todos os apontamentos realizados por si, criando uma espécie de mapa de
si mesmos, ligando a primeira palavra que escreveram no chão (nomes) até a última.
Deveriam fazer essas linhas da maneira que acreditassem ser melhor. Levando em
consideração as experiências anteriores de confecção de mapas resgatadas da Geografia,
as especificidades de cada linha dentro de um mapa, e que deveriam trazê-las também
para esses mapas que dentro da presente pesquisa chamo de Cartografias Afetivas (que
lançam olhar para a subjetividade para possibilitar o surgimento de outros mundos). De
maneira bastante dinâmica, criativa (surgiram as mais variadas linhas ligando um ponto
ao outro). Notou-se certo cuidado e respeito em lidar com as escritas e com os corpos
uns dos outros, numa intenção de sobrepor as poéticas de suas trajetórias individuais,
noções de entrecruzamento, de atravessamento, demarcação de um território sem centro,
que se funda nas delícias da subjetividade e do acaso.
A escolha desses itens esta diretamente alinhada com a intenção de despertar nos
participantes a visão do quanto esses fatores se aproximam ou se afastam e constituem
suas personalidades e o quanto essas marcas são sutis, mas os compõem e os envolvem
entrecruzam e, neste contexto já não se desembaraçam. E exatamente com essa reflexão
outra vez observaram o resultado de todos os trajetos que fizeram através dos
apontamentos e quanto aquele emaranhado falava sobre eles. O que a partir da ótica de
NIETZCHE (2011: 159) pode ser importante já que “é preciso, pois, de vez em quando,
saber perder-se, se quisermos aprender alguma coisa daquilo que nós próprios não
somos”.
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Figura 14 - Cartografia Afetiva.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

No passo seguinte as características que ocupavam o chão passaram a ser
registradas agora em uma folha de papel que lhes foi entregue. Orientados que
resgatassem referências imagéticas dos mapas que já haviam feito anteriormente e
também no próprio resultado da prática que haviam acabado de experienciar, porém
agora em escala reduzida.

Figura 15 - Passando a Cartografia Afetiva para o Papel.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.
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4.1.3

3°, 4º, 5º Encontros: Leonilson, identidade e afeto.

Somente a partir do terceiro encontro é que lhes foi apresentado o primeiro artista
que conduziria nossas próximas práticas. Com o auxílio de alguns livros e material
audiovisual conheceram brevemente Leonilson e algumas de suas obras. Todas as obras
escolhidas para esta apresentação tinham em sua constituição o bordado em comum e o
quanto de afeto e pessoalidade existe na obra do artista. Após a apresentação e os relatos
das impressões acerca das obras (acharam curioso àquilo ser tratado como arte), a ação
de bordar foi proposta como modo de pensar a trama humana, subjetividades e
processos de subjetivação através de um entrelaçamento das ações. Ponto a ponto um
bordado de possibilidades de criação externa e internamente, reunindo, estruturando,
integrando, relacionando, ordenando e desembaraçando, experimentando as variações
de temas para pensar, representar, criar e experimentar a si mesmo, dentro dessas
construções.
Os três encontros foram desenvolvidos sequencialmente, devido à necessidade de
tempo para que os estudantes pudessem bordar os resultados de suas reflexões feitas
através da cartografia afetiva no papel. Nessa etapa do trabalho percebeu-se no decorrer
das práticas e a partir dos relatos o quanto o bordado e a costura podem ensinar sobre a
necessidade de cuidado, minúcia, atenção e concentração, pois é no corpo que se dá essa
subjetividade e de alguma forma somos aquilo que acontece e aquilo que fazemos e
sentimos. A autoconstituição e o desenvolvimento de si, que resiste e reinventa outras
maneiras de viver, um modo de desprender-se de si mesmo em busca de certas
autonomias. O bordado do Mapa Afetivo contribuiu significativamente na criação de
novos hábitos, costumes, gostos e crenças, buscando estratégias de nos reinventarmos e
darmos vivacidade às nossas vidas. O tempo dedicado ao bordado, à seleção das
características, a concentração e observação de si mesmo, a seleção das linhas coloridas
tiveram uma implicação importante nesse projeto, tendo em vista que adotar novas
perspectivas e posturas são necessárias, assim como a interação que aconteceu entre os
estudantes durante a execução do bordar. Muitos nunca haviam feito tal atividade e,
portanto, era um item novo sendo descoberto, indo de encontro a esse aprofundamento
em suas próprias histórias pregressas.
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Figura 16 - Bordado da Cartografia Afetiva no Papel - Frente.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Figura 17 - Bordado da Cartografia Afetiva no Papel - Verso.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.
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Figura 18 - Bordado da Cartografia Afetiva no Papel - Frente.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Figura 19 - Bordado da Cartografia Afetiva no Papel - Frente

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Sobre o ato de bordar fazemos uso das palavras de Michel FOUCAULT (1990), no
texto Tecnologias do eu, cita que:
Essas tecnologias implicam em alguma forma de modificação nos indivíduos,
seja nas habilidades que desenvolvem, seja nas suas atitudes. Permitem aos
indivíduos efetuar por conta própria ou com ajuda de outros, certo número de
operações sobre seu corpo e sua alma, seus pensamentos, conduta e qualquer
modo de ser, obtendo assim uma transformação de si mesmo com o fim de
alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria, perfeição ou
mortalidade. FOUCAULT (1990: 45).
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Após o término dos bordados, novamente os trabalhos foram expostos e juntos
refletimos acerca de manter o foco, a concentração e a paciência. Sendo, porém, dada
atenção especial ao avesso do bordado, por ser desenhado indiretamente. Do fio levado
pela agulha, ao atravessar a matéria (no caso aqui o papel) desenha também o seu
avesso, num movimento que delineia o que é representado em imagens ou palavras,
numa oscilação entre o aparente e o oculto, revelando um descontínuo traçado. Nesse
sentido, o avesso é desenhado silenciosamente, sem grandes pretensões, porém,
constitui parte fundamental da atividade. Durante esses encontros o ato de bordar é o
responsável por registrar as ideias discutidas e sentidas pelos alunos e por trazer novos
caminhos e olhares.

4.1.4

6° Encontro: O Manto da Apresentação e a Corporificação.

Nesse encontro houve a inserção do artista Arthur Bispo do Rosário, suas
principais obras, com destaque ao Manto da Apresentação. Aproveitou-se para abordar
sutilmente o conceito de arte contemporânea e sua ligação com o pensamento do
referido artista. Apontou-se para uma maior importância ao processo percorrido durante
os encontros que pela conclusão e resultados do presente projeto. As atividades e
tarefas, portanto, se dão com um peso maior que o resultado a ser atingido, tendo em
vista, por exemplo, o tempo que Rosário levou na costura de seu manto de
apresentação: cinquenta anos até que ficasse pronto, com objetivos de ser sua mortália.
Esse tempo é crucial na discussão ao compararmos com o tempo de execução
das tarefas cotidianas atuais. Tudo pronto, instantâneo, líquido, descartável, feito com
pressa e com durabilidade curta. Além da reflexão sobre o tempo também debatemos
sobre o ato de vestir. O manto contém o sujeito e ele contém o manto numa relação de
projeção do interior e uma espécie de interiorização do lado de fora.
O manto/capa como exteriorização de si – que implica, através de relações
subjetivas, o seu modo de se dispor no mundo - é pensado não como mero invólucro,
mas como uma prática, uma relação de si para consigo e com o todo. Lança um olhar de
colecionador para os objetos que escolhe para fazer parte de seu universo criativo. Em
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“Desempacotando minha biblioteca”, W. BENJAMIN (1987) aponta para o olhar do
colecionador para as coisas, que não põe em destaque seu valor funcional ou de origem,
“mas as estuda e as ama como palco, como cenário de seu destino” (BENJAMIN, 1987:
228).
Para pensar o “si” do Manto da Apresentação confeccionado pelos participantes
do projeto, buscou-se diálogo com Michel Foucault. Assim, procurando pensar o modo
de vestir como um projeto educacional que traça, com o meio social, os objetos, as
coisas, as outras pessoas e seus modos de existência. O si, aqui, se veste, traveste-se de
outros. Não se trata de um si fechado na sua interioridade, constituindo assim um eu
essencial, mas uma multiplicidade. O que se quer dizer com isso é que, para além de
vestir o que é posto como tendência, é necessário avaliar o valor (que não é monetário)
que aquele modo de se vestir tem para quem veste. Um traço singular assumido por
cada um de nós.
Aqui os tecidos, as linhas, as junções, as sobreposições, as cores, as escritas
resultantes do bordar, cada escolha realizada são atividades des-subjetivantes, que têm o
sujeito como possibilidade de transformação, que não se trata de uma decomposição,
mas de composição para pensar e criar novas possibilidades de vida.
[...] Implicam resistências e assujeitamentos, rigores que operam em prol de
uma reinvenção. São traços (rápidos, lentos, vigorosos), modos de fazer
artificiais e conscientes que dão vida à obra. O tecido é desenhado,
construído ao corpo e traz para a superfície o modo de viver e sentir as coisas
do mundo, através de elementos que ora representam, ora tentam fazer ver as
forças que são invisíveis. O olhar se expande, não mais se amarra aos
significados prontos, e são as incertezas que motivam viver, criar e ser
criação ao mesmo tempo. HOFFMANN (2015: 15).
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Figura 20 - Escolhendo os tecidos

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Sendo o bordar um gesto que acontece em tempo marcado por um zig-zag, idas e
vindas, um vai e volta da costura que é feita e desfeita a cada passo que a linha
movimenta-se com quem a leva. Assim como o bordado é feito de linhas, o escrever
também é composto por linhas, linhas retas e curvas, dando formas a letras, palavras,
frases.
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Figura 21 - Iniciando os Bordados.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Figura 22 – Bordando.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

4.1.5 7° Encontro: A memória.

O sétimo encontro aconteceu em torno da Memória, com vistas a “recuperar
alguma coisa de eterno que não está além do instante presente, nem por trás dele, mas
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nele”. (FOUCAULT, 1984: 342). Todo o trabalho gira em torno da história dos
estudantes e a formação da memória é fundamental, pois é em decorrência da vivência
que as memórias são constituídas.
No encontro anterior os estudantes foram convidados a trazer objetos de sua
infância com os quais pudessem ser marcados momentos importantes de suas vidas.
Nesse encontro cada um apresentou seu objeto e relatou sua importância e como esses
objetos os representam e os marcam. Foi um momento de muita emoção, pois os alunos
ficaram mexidos ao rememorar acontecimentos e experiências e em compartilhá-las
com seus colegas, expressando-se individualmente e dando continuidade às reflexões
iniciadas com esse projeto. Comparando-as com as de seus amigos, experimentando as
similaridades de suas histórias e suas diferenças, aumentando assim as relações
interpessoais e dando um novo olhar a essas memórias comentadas e da importância das
mesmas para a confecção de seus Mantos.

4.1.6

8° e 9º Encontros: Materialidades

No oitavo e nono encontros houve contato com os materiais de costura para a
confecção dos mantos de cada um. Cada estudante foi convidado a pensar que tipo de
manto gostaria de produzir. Pensar também nas cores, texturas, formatos. Todo o
percurso realizado até então culminou nessa atividade com a junção de tecidos, linhas e
sobreposições fazem novos arranjos e o que esses encontros produzem em mim e no
outro. Abre-se à subjetividade, expandem-se os universos para fazer surgir outras
imagens. Um tipo de licença poética de todos os dias em busca do bem viver, que não
está comprometida em reproduzir significados hegemônicos, mas que busca uma
relação consigo mesmo.
Cada estudante escolheu seu material de trabalho e com as práticas citadas
pretendeu-se para além da confecção do manto trazer a luz também à ação do vestir a
serviço de dizer a verdade sobre si mesmo, uma confissão diante dos demais. À medida
que isto acontece, se modifica e se constitui se transforma e também se cria espaços de
experimentações. Um tempo-espaço onde a verdade sempre será passível de ser refeita,
recriada. A tecitura de si como uma arte pessoal e que não está ligada a um conjunto de
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regras impostas, mas como uma prática de liberdade pessoal, e que por isso mesmo
exige, sobretudo, que se conheça a si mesmo. Assim como na arte, não houve
julgamentos, buscou-se a expressão dos sentidos.
Com isso, buscou-se promover condições para que se pensasse de outra maneira,
na intenção de estabelecer autonomia, considerando a criação uma obra aberta,
inacabada, de múltiplas definições que se utilizou da materialidade, a fim de criar novos
estímulos, recriar e transformar. Uma revolução ético-estética capaz de fazer surgir, a
partir de uma mesma coisa, outra coisa. A confecção do manto como uma construção
meio imaginária, meio real, sem soluções definitivas, mas possibilidades acerca do que
pode surgir.

4.1.7

10°/11°/12°/13° Encontro: Os Parangolés e a expansão do
movimento.

A Apresentação de Hélio Oiticica e suas obras, com destaque para os Parangolés
foi realizada no décimo encontro. Os alunos estavam no processo de costura de seus
mantos e aqui se inseriu um novo elemento: de dar aos mantos movimento, não como
um Parangolé, mas de adoção do conceito dessa obra para que com os mantos pudessem
ter o desenvolvimento da mudança, transformação e movimento. Vestir o Parangolé
para colocar-se no mundo, deixar a ação penetrar no corpo e torná-lo flexível,
permeável. Uma individuação que se diferencia para a produção de novas subjetivações
e, entre aquilo que se cria proporcionar um inventar-se a si mesmo, um fazer o corpo
entrar em sintonia com a matéria que o reveste. A partir do movimento vai se
modificando, se desenvolvendo, se transpondo, multiplicando em séries e produzindo
singularidades, desdobramentos e ressonâncias. Nesse sentido:
O desdobramento da concepção do Parangolé que determina o conceito de
antiarte permite que Oiticica defina também o Programa Ambiental. É uma
ampliação mais detalhada de como a arte acontece no espaço. Como o
próprio artista explica: Ambiental é a reunião indivisível de todas as
modalidades em posse do artista ao criar – as já conhecidas: cor palavra, luz,
ação, construção, etc., e as que a cada momento surgem na ânsia inventiva do
mesmo ou do próprio participador ao tomar contato com a obra. (OITICICA,
1986: 78).
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Em concomitância os conceitos da costura do manto e a liberdade do Parangolé
formam incentivadas para que os estudantes, ao final da costura, com as peças
terminadas, pudessem caminhar pelo espaço da escola, surgindo assim a ideia de mudar
as ações do corpo e a relação com os demais corpos e com o espaço.

Figura 23 - Corpos em movimento.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Figura 24 - Corpos em movimento.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.
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Figura 25 - Corpos em movimento.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Os estudantes durante esses encontros estavam dedicados na confecção de seus
mantos e bordando suas características nos retalhos, de modo a ser possível pensar nas
diferenças e semelhanças do grupo, no espaço escolar e as relações interpessoais.
Durante os encontros de confecção dos mantos supracitados houve muitas trocas entre
os estudantes. A maioria deles nunca havia costurado ou bordado, e as trocas foram de
solidariedade e auxílio mútuos, desde a inserção da linha na agulha, os cortes e
modelagem da vestimenta, a seleção dos tecidos a serem utilizados até as conversas
ocorridas no desenvolver do processo.

4.1.8

14° e 15° Trazendo a experiência para a conversa: os relatos.

Dentre os relatos dos estudantes destaca-se a surpresa ao se depararem com as
obras apresentadas e a descoberta da possibilidade de se produzir arte relacionada
consigo (deixando o senso comum de que arte é desenho, pintura, etc.). A constituição
do sujeito sugere, assim, uma autonomia que envolve assumir o risco de fazer diferente.
Um programa ético, político, ontológico do trabalho de si mesmo. Ações que, embora
individuais, serão sempre sociais. Sobre esta perspectiva, FOUCAULT (1995) nos
questiona:
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O que surpreende é que em nossa sociedade, a arte esteja relacionada apenas
aos objetos e nunca aos indivíduos e ávida; e também, que a arte esteja num
domínio especializado, o dos experts que são artistas. Mas a vida de todo
indivíduo não é uma obra de arte? Por que uma mesa ou uma casa são objetos
de arte, mas não as nossas vidas? (FOUCAULT, 1995: 261).

Exemplo: Saída da arte padronizada: a tia que jogou fora o material e não se deu conta
que se tratava de um trabalho, pensou que era lixo. Rupturas de um modelo hegemônico
que busca alternativas para abrir espaços num campo de possibilidades, onde possam se
fazer presentes outros modos de olhar, fazer e criar.
A superfície do corpo é vivida como imagem e como sensação ao mesmo
tempo, sendo a sensação uma qualidade interior que surge no corpo quase
simultaneamente à afecção experimentada no exterior (imagem selecionada
pela percepção). (ZORDAN, 2012: 5).

Figura 26 – O cruzamento de ideias.

Fonte: Imagem do autor. São Paulo, 2019.

Dentre os relatos dos estudantes a participação foi um ponto importante. Vários
observaram que precisam ser mais atuantes nas atividades, no espaço escolar. Disseram
que precisam sair da situação de passividade e da espera que outra pessoa faça as coisas
ou tome decisões nos seus lugares. A costura e bordado foram uma das novidades
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apontadas pelos alunos. Não sabiam realizar essas atividades e durante esse projeto
aprenderam e entenderam a necessidade de saber atividades manuais que fazem parte do
cotidiano, mas não recebem qualquer status.
O autoconhecimento e a superação da timidez foram se desenvolvendo durante
os encontros, trazendo um fortalecimento individual e interação com novos colegas de
outras turmas. Os alunos frisaram que o projeto foi diferente das aulas de arte
convencionais e semanais, pois há uma repetição de desenhos e contemplação de
artistas renomados, mas que seus trabalhos individuais nunca são apreciados como
produção artística. Assim puderam descobrir capacidades que não imaginavam que
tivessem e passaram a se interessar por outras formas de expressão que se diferenciam
dos conteúdos das aulas regulares de arte.
Gostariam também que o projeto tivesse continuidade, pois conseguiram
desenvolver atividades completas, com começo, meio e fim. Alguns afirmaram não ter
paciência para tarefas de longa duração. Falaram sobre sua ansiedade em querer que
tudo seja rápido e que o trabalho manual proporciona momentos de certa tranquilidade,
haja vista que é preciso concentração na tarefa a ser executada e manter objetivos e o
foco naquilo que almejam. Enxergaram ligação entre os artistas e as obras, traçando
conexões entre os conceitos e tipos de obras estudados, assim como com seu próprio
trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linha foi matéria fundamental na realização da presente pesquisa. Muitos tipos
de linha constituíram as etapas das atividades desenvolvidas coletivamente: as linhas da
costura e do bordado, as do pensamento, do tempo, as cartográficas, a simbólica que
costura e une todas as peças do processo. E no exercício de analisar o trabalho
realizado, é possível enxergar uma linha que se desenhou dando corpo para a pesquisa.
Tendo como ponto de partida/inicial o padrão e o senso comum que negam que
as práticas e obras dos artistas apresentados não são reconhecidas como arte e toda a
transformação que foi gradativamente ocorrendo. Os corpos foram se colocando em
movimento na ação do bordar a si próprio e evoluindo para uma expansão do eu que
toma conta do espaço da escola em uma linha crescente. Acerca dessa reflexão,
DERDYK

(1997) ressalta que:
A linha é uma divisória incerta. Mede e potencializa a sutileza do limite,
prevê um ponto de partida e um ponto de chegada que às vezes pode nunca
mais chegar. E quando isso acontece a linha se estende infinitamente, a não
ser que apareça algum obstáculo. A linha ocupa um espaço entre. A linha não
é pertinente. Desvenda a relação entre os objetos sem ser totalmente algum
deles. A linha do horizonte a quem pertence: ao céu, ao mar, a terra? Cadê a
linha de encontro entre as coisas do mundo? A linha é fruto abstrato deste
encontro concreto. (DERDYK, 1997: s.p).

A pesquisa de forma geral buscou valorizar muitos mais os processos que os resultados
acabados, e, até certo ponto pode contribuir na geração de formas de
autorreconhecimento e novos hábitos, assim como as teorias e ações auxiliaram a pensar
a respeito das individualidades e subjetividades. Justamente pela complexidade da
temática seria extremamente pretensioso ansiar por resultados acabados. Ao invés disso
buscou-se apontar sempre a importância das intersecções, ligações, desdobramentos e o
quanto somos a conseqüência/resultado dessa multiplicidade de elementos.
Estamos tratando aqui de uma experimentação que tem como matéria-prima o
indivíduo e a construção de uma escrita/narração de si. Livre e desinteressada para que
seja possível o exercício da busca de si mesmo na descoberta do seu mundo interior pela
exploração do interior do mundo. Valorizando o exercício “de uma tecitura em si” que
se revela no processo contínuo e inacabado, de criar a si mesmo nas suas criações, isto
é, dar forma a algo que já existia no mundo e que, a partir do olhar e escuta ativos e
57

sensíveis, nos propõe uma nova existência. Uma experimentação de si e do outro, o que
em sua especificidade se torna universal.
As observações dos encontros no campo desta pesquisa nos confirmaram que,
como Fayga sugere “a tendência que se afirma no percurso criativo corresponde a uma
busca singular de estruturação da identidade e resulta da possibilidade do ser humano
‘diferenciar-se’, na elaboração de sua ‘coerência interior’” (OSTROWER, 1995: 06).
Com a experiência dos encontros pode-se notar que, tanto os novos modos de
olhar para si se integraram à vivência subjetiva dos estudantes quanto às qualidades
expressivas individuais, se revelando atadas às suas vivências pessoais. Mesmo tendo
em vista o curto período em que a aplicação do trabalho se deu na escola junto ao grupo
de estudantes, foi possível perceber que o trabalho alcançou seu objetivo quando
viabilizou diálogos com a arte, e apontou, por conseqüência, a possibilidade de se ver,
se ouvir, se narrar e se aprender.
Ao apresentarem reflexões profundas acerca de quem são da importância de se
aceitarem como tal, e logo, respeitarem as diferenças no outro, do que querem para si, e
encontrar significado em se escutar, também o outro, com a capacidade de entender-se
num processo de constante transformação e construção. Da riqueza que surge das
conexões com o todo. Do despertar para a necessidade de se livrarem de padrões e
formas pré-estabelecidas. De se sentirem capazes de produzir arte e do quão potente isso
pode ser para além dos muros da escola. Que para além do belo a arte também pode
trazer à tona o assombro do olhar de perto para nós mesmos. Suas práticas representam
aqui suas autobiografias, os tecidos e as linhas que se transformam na representação de
seus mundos para o mundo.

58

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Aspectos da Tecitura de Si......................................................................................... 16
Figura 2 - El Puerto, 1992. .......................................................................................................... 21
Figura 3 - O gigante com flores, 1992. ....................................................................................... 22
Figura 4 - Manto da Apresentação: Face Externa, frente. ........................................................... 24
Figura 5 - Manto da Apresentação: Face Externa, costas, e vista parte interna. ......................... 24
Figura 6 - Nildo da Mangueira veste P4 Parangolé - Capa 1. ..................................................... 27
Figura 7 – Parangolé P15 - Capa 11, Incorporo a Revolta. ......................................................... 30
Figura 8 - Folha pontilhada ......................................................................................................... 36
Figura 9 - Criação de um aluno – Figura Abstrata ...................................................................... 37
Figura 10 - Criação de um aluno – Desenho figurativo .............................................................. 37
Figura 11 - Exposição dos trabalhos ........................................................................................... 38
Figura 12 - Exposição dos trabalhos ........................................................................................... 39
Figura 13 - Atividade Cartografia Afetiva. ................................................................................. 41
Figura 14 - Cartografia Afetiva. .................................................................................................. 43
Figura 15 - Passando a Cartografia Afetiva para o Papel............................................................ 43
Figura 16 - Bordado da Cartografia Afetiva no Papel - Frente. .................................................. 45
Figura 17 - Bordado da Cartografia Afetiva no Papel - Verso. ................................................... 45
Figura 18 - Bordado da Cartografia Afetiva no Papel - Frente. .................................................. 46
Figura 19 - Bordado da Cartografia Afetiva no Papel - Frente ................................................... 46
Figura 20 - Escolhendo os tecidos............................................................................................... 49
Figura 21 - Iniciando os Bordados. ............................................................................................. 50
Figura 22 – Bordando.................................................................................................................. 50
Figura 23 - Corpos em movimento. ............................................................................................ 53
Figura 24 - Corpos em movimento. ............................................................................................ 53
Figura 25 - Corpos em movimento. ............................................................................................ 54
Figura 26 – O cruzamento de ideias. ........................................................................................... 55

59

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BENJAMIN, Walter. Desempacotando minha biblioteca: Um discurso sobre o
colecionador. In: BENAJAMIN, Walter. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense,
1987.
BRAGA, Paula. Hélio Oiticica. São Paulo: Folha de S. Paulo: Instituto Itaú Cultural,
v.12, 2013.
BRAGA, Paula. Fios soltos: a arte de Hélio Oiticica. São Paulo: Perspectiva, 2008.
BRAGA, Paula. Hélio Oiticica: singularidade, multiplicidade. São Paulo: Perspectiva:
Fapesp, 2013.
CANTON, Katia. Corpo, identidade e erotismo. São Paulo: WMF Martisn Fontes,
2009.
CASSIER, Ernest. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura
humana. São Paulo: Martins Fontes, 1944.
CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
CORAZZA, Sandra. O que Deleuze quer da educação. Revista Educação. São Paulo,
Edição 06, 16-27, set, 2011.
CORAZZA, Sandra. Contribuições de Deleuze e Guatarri para as pesquisas em
educação. LAV Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais. 2012. São Paulo, vol.8
Disponível em: < https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/5298/0>
Acesso em: 25/01/2020.
D’ANGELO, Martha. Deleuze e o ato de pensar. In: SEMERARO, Giovanni (coord.).
Saber fazer filosofia: pensadores contemporâneos. São Paulo: Ideias&Letras, 2011.
DANTAS, Marta. Arthur Bispo do Rosário: a poética do delírio. São Paulo: Editora
UNESP, 2009.
DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Mil Platôs Vol . 1. São Paulo: Editora 34, 1995.
DERDYK, Edith. Linha de costura. São Paulo: Iluminuras LTDA, 1997.
DURANT, Will. A história da filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
FAVARETTO, Celso. A invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: EDUSP, 2000.
FERREIRA-SANTOS, Marcos; ALMEIDA, Rogério de. Antropolíticas da educação.
São Paulo: Képos, 2011.
FÉTIZON, Beatriz. Sombra e luz: o tempo habitado. São Paulo: Editora Zouk, 2002.
60

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 2013.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ:Vozes,
2014.
GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. 2. Ed. São Paulo:
Annablume, 2006.
HALL, Stuart. A identidade cultural da pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A
editora, 2005.
HIDALGO, Luciana. Arthur Bispo do Rosário: o senhor do labirinto. Rio de Janeiro:
Rocco, 1996.
HOFFMANN, Ana Cleia Christovam. Pinturas de si: moda e artesania da existência.
Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS, 2015.
Disponível em:<http://hdl.handle.net/10183/128879> Acesso em: 08/01/2020.
HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. 2. ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2017.
HOUSEN, Abigail. Educação Estética e Artística: abordagens transdisciplinares. 2.
Ed. Portugal: Edições Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.
LAGNADO, Lisette. Leonilson: são tantas as verdades. 2. ed. São Paulo: DBA Artes
Gráficas: Companhia Melhoramentos de São Paulo, 1998.
LOURO, Guacira Lopes. (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 3. Ed.
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
LOURO, Guacira Lopes. (Org.). Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e
teoria queer. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.
MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2001.
NIETZSCHE, Friedrich. A gala da ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1987.
OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Campus, 1995.
RIVERA, Tânia. Helio Oiticica: a criação e o comum. Revista Viso. Edição nº 7. Rio de
Janeiro: julho de 2009. Disponível em
<http://www.revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=50.>
61

Acesso em: 23/12/2019.
SALOMÃO, Waly. Hélio Oiticica: qual é o Parangolé? e outros escritos. São Paulo:
Companhia das Letras, 2015.
TRAGTENBERG, Maurício. A escola como organização complexa. In: GARCIA,
Walter. (Org.) Educação brasileira contemporânea: organização e funcionamento. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1980.
TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e pesquisa,
2005, vol.31, n.3, pp.443-466. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S151797022005000300009>.
Acesso em: 29/11/2019.
ZORDAN, Paola. Criação na perspectiva da diferença. Revista Laboratório de Artes
Visuais UFSM, ano 3, n.05, Setembro de 2010. Santa Maria: UFSM, 2010.
Disponível em:< http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs2.2.2/index.php/revislav/article/view/2135 >.
Acesso em: 08/01/2020.

62

