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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo refletir e investigar sobre as possibilidades da
escrita como proposta poética pessoal, na qual a potente relação entre arte-vida e
palavra-imagem-verso, deságue em uma experimentação artística surgida no e do
cotidiano escolar. Utiliza-se de pesquisa bibliográfica para identificar e destacar a
importância da arte no contexto escolar enquanto processo de formação,
desenvolvimento intelectual, perceptual e cultural dos indivíduos, e de pesquisa
exploratória para apresentar os elementos de semeadura e colheita no âmbito
escolar. A partir da conexão com a experiência no módulo Laboratório de
Experimentação e Criação Poética-Pedagógicas, coordenado pela professora
Sumaya Mattar, no curso de especialização Arte na educação, a escrita
autobiográfica, bem como a poética pessoal, revelaram-se como um caminho para
construir na escola a instalação A ESCOLA PODE SER...? referenciada na obra
VOCÊ ME DÁ SUA PALAVRA? da artista plástica Elida Tessler, cuja

poética,

inspirada no cotidiano, estabeleceu diálogos entre palavra, imagem, verso. Assim, a
apropriação do objeto cotidiano e a experimentação da escrita poética de improviso,
surgem como perguntas e respostas para sensibilizar, refletir e humanizar o espaço
da escola pública.

Palavras-chave: arte e educação; arte e vida, cotidiano escolar; poética pessoal.

ABSTRACT

This paper aims to reflect and investigate the possibilities of writing as a
personal poetic proposal, in which the potent relationship between art-life and wordimage-verse, collapses in an artistic experimentation that emerged in and of school
daily life. Bibliographic research is used to identify and highlight the importance of art
in the school context as a process of formation, intellectual, perceptual and cultural
development of individuals, and exploratory research to present the elements of
sowing and harvesting in the school environment. connection with the experience in
the Lab-Pedagogical Experimentation and Creation Laboratory module, coordinated
by Professor Sumaya Mattar, in the specialization course Art in Education,
autobiographical writing, as well as personal poetics, proved to be a way to build in
installation CAN SCHOOL BE ...? referenced in the work DO YOU GIVE ME YOUR
WORD? by the artist Elida Tessler, whose poetics, inspired by everyday life,
established dialogues between word, image, verse. Thus, the appropriation of the
everyday object and the experimentation of improvised poetic writing, arise as
questions and answers to sensitize, reflect and humanize the public school space.

Keywords: art and education; art and life, daily school life; personal poetics.
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INTRODUÇÃO
―De tudo haveria de ficar para nós um sentimento
longínquo de coisa esquecida na terra — Como um
lápis numa península‖.

Manoel de Barros1

Como arte educadora, encontro-me no limiar entre professora regente e
professora substituta, resultando numa prática fragmentada, por vezes gerando
incertezas e perguntas, por outras gerando certezas e ideias... A vivência escolar
trouxe reflexões acerca da importância de experiências artísticas na escola. Entre
elaborar traduções internas e externas dos seres em coletivo, estabelecer relações
entre arte e vida e propor atividades que gerem expressão, encontra-se o diálogo
para esta monografia.
Da mesma forma, durante o percurso do curso de especialização Arte na
Educação, em particular, no módulo Laboratório de Experimentação e Criação
Poética-Pedagógicas, coordenado pela professora Sumaya Mattar, surgiram os
primeiros estímulos e reflexões sobre ações poéticas escolares, e deles, por
consequência, os primeiros esboços de uma proposta a partir da relação entre
palavra, matéria, imagem. Assim, minha prática pedagógica relacionada à minha
prática poética - escrita e colagem, poesia e imagem – foram delineando os caminhos
para chegar a uma proposta artística que pudesse promover expressão a partir da
escuta e da escrita poética.
O presente trabalho procura refletir e discutir a possível potência da escrita
poética no espaço da escola pública, desenvolvido a partir de experiências em sala e
conectado na obra da artista plástica Elida Tessler, cuja poética desperta interesse
por transitar na relação entre literatura e artes visuais, trazendo como foco, o
cotidiano e as variáveis da palavra enquanto visualidade. Para este trabalho, foi
criado um caminho onde a influência e a presença da palavra se desdobrassem em
produções de arte contemporânea (instalação e vídeo-poema), para buscar ampliar
os horizontes da escrita poética e promover a comunicação entre repertórios
individuais a partir do coletivo.
1

BARROS, Manoel de. A arte de infantilizar formigas. In: Livro sobre o nada. Rio de Janeiro, 2016. Ed.
Alfaguara. Disponível em: https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/28000186.pdf. Acesso em
11/01/2020.
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O tema foi escolhido a partir do próprio âmbito escolar, numa escola da rede
municipal, situada na zona leste de São Paulo, motivado pela possível potência da
palavra como condutora de ações poéticas e pela importância de se expressar, tendo
na palavra, a disparadora na construção de uma obra contemporânea no espaço da
escola, a partir de uma proposta poética ativada pelo entrelaçamento entre palavraimagem-verso.
Escolheu-se trabalhar a Obra-instalação ―VOCÊ ME DÁ SUA PALAVRA?‖ da
artista plástica Elida Tessler, por ser em si, uma obra imbuída de provocação visual a
partir da coleta de palavras, constituída em obra de arte – instalação – para
desenvolver uma visualidade que perpasse por tempo, memória e sensibilidade. A
partir dos registros de desenhos e escritos, provocações e reflexões elaboradas e
coletadas durante o curso de pós-graduação, o trabalho em sala de aula, cuja prática
aqui é apresentada, procura destacar a importância da escrita e da arte na escrita
enquanto representações poéticas do espaço escolar e dos universos de alunos e
alunas.
A partir disto, o trabalho se volta para a sala de aula, com pesquisa exploratória
na turma do 6º ano da EMEF Emílio Ribas. Organizado em quatro capítulos,
buscando unir a potência poética da artista apresentada, junto às ações de
interferências poéticas.

O primeiro capítulo, Arte na Educação, Educação na Arte, apresenta a esfera
escolar a partir do cruzamento entre a relevância da arte no desenvolvimento sensível
dos sujeitos da escola e do contexto peculiar enquanto professora regente e
professora módulo. A partir da leitura do texto! BABEL NA SALA DE AULA! E
AGORA, O QUE FAZER? de Carminda Mendes André, a produção autobiográfica se
apresenta como semente e colheita num caminho para a expressão e provocação no
espaço da escola pública.
O segundo capítulo, PALAVRIMAGENS: Escritas, olhares e Escutas
Poéticas, apresenta o início das conversas entre escritas e escutas poéticas na esfera
escolar a partir da vivência no módulo Laboratório de Experimentação e Criação
Poética-Pedagógicas, coordenado pela professora Sumaya Mattar, no curso de
especialização em arte na educação. Além disso, traz experiências de escritas,
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leituras e produções poéticas experimentais para trabalhar a troca, a poesia e o
registro.
No terceiro capítulo, Elida Tessler: Presença da palavra apresenta-se a
poética da artista plástica Elida Tessler, cuja obra Você me dá sua palavra? trouxe à
investigação, potentes elementos para a criação, o desenvolvimento e a construção
de uma proposta poética a partir do cotidiano escolar.
No quarto capítulo, o trabalho traz a experiência em sala da ação poética –
Poema Ao Vivo – para trabalhar a troca, a poesia e o registro, indo em seguida, a
campo com uma proposição poética para criar uma instalação - A escola pode ser...-,
inspirada na obra da artista mencionada no capítulo três, bem como na minha poética,
cujo resultado representou o cotidiano escolar a partir das palavras e imagens .

Através destas práticas, geraram-se propostas poéticas extraídas do próprio
universo de alunos e alunas, constituindo-se em uma obra construída a partir de
palavras,

destacando

a

desenvolvimento humano.

poética

pessoal

como

importante

elemento

de
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1. ARTE NA EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO NA ARTE
O instante do possível
―Uma semente engravidava a tarde.
Era o dia nascendo, em vez da noite‖.

Carlos Drummond de Andrade2

A arte pressupõe um campo do saber necessário e importante para o
desenvolvimento do pensamento, da imaginação, da sensibilidade, da criatividade
humana. A vivência escolar abrange uma parte significativa da vida do ser em
formação. Nessa dimensão, aspectos da vida social e familiar, vão se entrelaçando,
se estendendo para o contexto cultural e histórico em que estudantes e profissionais
da educação estão inseridos. As linguagens artísticas propostas para um determinado
grupo de pessoas pode ser um elemento pertinente na emancipação sensível e
social, através de experiências em arte na escola. Pode-se promover a expressão e a
manifestação de valores culturais e históricos, bem como construção e troca de
repertórios, pressupondo um espaço de identificação e interação social.
Assim, a arte é importante na escola, principalmente porque é importante fora
dela. Por ser um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, a
arte é um patrimônio cultural da humanidade e todo ser humano tem direito
ao acesso a esse saber. (MARTINS, 1998 p.13)

Nessa perspectiva, como tradução visual que percorra o sensível no real e no
imaginário, a arte pode alavancar os elementos poéticos e interrelacionais, amplos e
singelos observados no cotidiano escolar. Portanto, arte na escola para tornar o
espaço da escola um espaço de criação, construção, reconhecimento e partilha.
O instante do possível: desenvolver o imaginário, composto por elementos
acerca de realidades próximas ou distantes, considerando histórias, experiências,
habilidades e limitações, tempo e ritmo próprios, observar o avanço e o recuo.
Navegar na dúvida e nadar na observação. “A arte é o meio indispensável para essa
união do indivíduo como um todo; reflete a infinita capacidade humana para a
associação, para a circulação de experiências e ideias.” (FISCHER, 1987, p.13).
Como Fischer menciona em A necessidade da arte, a ideia de que toda a arte traz
2

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poema INSTANTE. In: A vida passada a limpo – a falta que ama.
Rio de Janeiro, 1994. Ed. Record.
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em sua construção, a representação da humanidade, e, portanto está sempre em
movimento constante.
Como professora de arte e professora módulo, isto é, regência (em arte) e
substituição (em outras disciplinas), encontro-me num contexto específico na escola
onde atuo, cujo número de aulas como professora módulo é maior do que como
professora regente. Isto ocasiona, de modo variável, numa prática que se inicia, mas
que não tem garantias de que se finalize, pois a situação é o limiar entre oferecer aula
planejada com antecedência (regência) e oferecer aula sem planejamento
(substituição).
Significa, na teoria, seguir orientações de professores(as) regentes ou da
coordenação quando ausências são comunicadas em tempo hábil. Na prática,
significa lidar com o improviso somado às demandas emocionais da escola (evasão,
brigas, indisciplina, desinteresse).
Essa condição gerou aulas reticentes, por vezes frustradas, por não
promoverem sentido durante a “aula vaga” de ciências, história ou matemática, uma
vez que ao substituir aulas que não são de arte, os alunos e alunas em sua maioria,
demonstram desinteresse e desestímulo, tornando o ambiente muitas vezes
indisciplinado e pouco amistoso.
Este contexto me levou a um lugar de questionamento pessoal acerca da
minha prática, levando-me a um quadro de ansiedade onde me vi frágil e sem
expectativas sobre minha atuação profissional. Ao me deparar com essas angústias,
comecei a refletir sobre o que já havia produzido na escola enquanto arte educadora.
Dessa reflexão, brotou a seguinte questão: como mergulhar e nadar nessas águas tão
plurais? De forma poética e atenta, como Ray Bradbury inspira em O Zen e a arte da
escrita, um caminho entre o desconforto e a esperança “Procure os pequenos
amores, encontre e modele as pequenas angústias”. (BRADBURY, 1973, pg.13).3,
assim, e diante da angústia, resta preparar-se para o trabalho de busca e
transformação.
A escola está inserida num mesmo contexto onde também se inserem as
relações entre vida familiar, social, profissional, cultural. Uma mini sociedade, onde

3

BRADBURY, Ray. O Zen e a arte da escrita. Disponível em: http://lelivros.love/book/baixar-livro-ozen-e-a-arte-da-escrita-ray-bradbury-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/#tab-additional_information.
Acesso em 28/12/2019.
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podem se gerar aproximações e distanciamentos entre as realidades individuais e
coletivas.
A leitura do texto! BABEL NA SALA DE AULA! E AGORA, O QUE FAZER? de
Carminda Mendes André4,

trouxe outra questão: o que pode a arte educação

contribuir com o reestabelecimento da comunicação entre os sujeitos? (ANDRÉ, 2019,
p.15).
Sob esta provocação, os trabalhos em colagem-palavra-poesia-fotografia,
elementos sempre presentes na minha formação e que naturalmente foram tornandose minha prática poética, foram as respostas e os disparadores para propor a
produção artística na esfera escolar, unindo palavra, verso e imagem.
O intuito é, por um lado, fomentar o conhecimento de si por entender que
toda produção poética é autobiográfica; e, por outro, valorizar a singularidade
poética dos jovens narradores. Entendemos que a arte pode nos ajudar a
tomar consciência de nossos pré-conceitos, observar de que modo eles
aparecem em nossa subjetividade, em nossa ação cotidiana, de onde se
originam, relacionando tudo o que descobrimos em ação, com a babel
vivenciada. Entendemos que a arte pode valorizar o potencial poético, que é
5
humano e de todos [...]. (ANDRÉ, 2019, p.21).

Da semente à colheita, um canteiro de pequenas obras-raízes surgido entre
rabiscos, anotações, desenhos, frases, colagens, fotografia. Provocações poéticas
nascidas da e na sala de aula, enquanto aluna do curso Arte na educação e enquanto
professora de arte. Alguns resultados, surgiram em registros fotográficos que estão
sendo reunidos e organizados num perfil virtual cujo objetivo é apresentar e destacar
as poéticas da esfera escolar.6 As conversas começaram: entre idas e vindas, nas
incompletudes e inundações deste contexto, navegar, observar e refletir é preciso.

4

Pesquisadora,
Filósofa
e
professora.
Disponível
em:
https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/92691/carminda-mendes-andre/. Acesso em 03/01/2020.
5
ANDRÉ, M. Carminda.! Babel na sala de aula! E agora, o que fazer? In: Atuação de professores no
ensino da arte. In: O ensino da arte no contexto brasileiro atual: formação, políticas públicas
educacionais
e
atuação.
[S.l:
s.n.],
2019.
Disponível
em:
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/361/317/1310-1.
Acesso
em
11/10/2019.
6
Perfil
Virtual
Uni(r)versos
Poéticas
da
esfera
escolar.
Disponível
em:
https://www.instagram.com/unnir.versos/. Acesso em 23/11/2019.
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2. PALAVRIMAGENS: Escritas, olhares e escutas poéticas.
―Pode-se dizer que há uma escrita sobre a arte, uma
escrita da arte, uma escrita na arte, uma escrita diante
da arte ou uma escrita sob a arte. Mas também podese dizer que há uma arte sobre a escrita, uma arte da
escrita, uma arte na escrita, uma arte diante da escrita
ou uma arte sob a escrita‖.

Bernardo Ortiz7

Palavra e imagem.
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Fig. 5: Ficha do artista/Editada (2012)
Fonte: Material Educativo 30º Bienal de São Paulo.

7

Bernardo Ortiz, artista colombiano. Trigésima Bienal: A Iminência das poéticas. Material Educativo.
Caderno do Professor. 2010.
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Poesia, fruto e registro.

Fig. 6 - Anotação de caderno durante aula do módulo
Laboratório de Experimentação e Criação Poética-Pedagógicas - 2018.
Fonte: Acervo pessoal.

Escrever com símbolos, sinais, códigos. Escrever para comunicar. Escrever
para atravessar tempos e saber-se dentro do universo. Desde tempos imemoriais, a
humanidade situa-se no tempo e espaço, a partir do registro, modos de vida, modos
de produzir, de existir, sublinhando partituras de sua passagem e sua existência. Na
educação, essa escrita pode passar a ser, na disciplina de arte, uma escrita poética,
autobiográfica, estabelecendo eixos entre os aspectos cognitivos e comportamentais,
buscando traduções visuais - palavrimagens -, isto é, o diálogo entre palavra e
imagem, bem como o encontro entre escrita e escuta de si.
A partir do módulo Laboratório de Experimentação e Criação PoéticaPedagógicas,

coordenado

pela

professora

Sumaya

Mattar,

no

curso

de

especialização em arte na educação, criou-se uma primeira conexão entre palavra,
matéria e imagem: (F)OLHAR-SE.
Esta conexão por sua vez, se deu a partir dos ATOS CARTOGRÁFICOS8, cuja
proposta é ―compreendida como conjunto de ações de registro, delineamento e
criação de territórios e itinerários reais ou imaginários‖9, isto é,

“cartografar-se”,

significa, no contexto proposto pela professora, se mapear e se representar de
maneira poética e pessoal.

8

Produção pessoal_ Expressão Poética autobiográfica, proposta pela professora Sumaya no módulo

Laboratório de Experimentação e Criação Poética-Pedagógicas_2018.
9

MATTAR, Sumaya. O ato cartográfico na docência da arte: instaurando estados criativos de
experimentação,
2017.
Disponível
em:
http://anpap.org.br/anais/2017/PDF/S10/26encontro______MATTAR_Sumaya.pdf.
Acesso
em
07/01/2020.
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Fig. 7 - Ato Cartográfico #2: (F)OLHAR-SE.
Laboratório de Experimentação e Criação Poética-Pedagógicas (2018)
Fonte: Acervo pessoal

Destaco ainda, a vivência coletiva - Um Quintal de Poesia – organizada e
apresentada em grupo, na qual sob a inspiração do poeta Manoel de Barros10, pude
colher referências para o que ainda estava em semeadura no espaço da escola.
Nesta vivência, durante o módulo, os textos de Manoel foram utilizados para serem
lidos e ouvidos em voz alta e de olhos vendados. Após a leitura, um comando: quem
for tocado (a) tira a venda e se aproxima de uma pessoa vendada para guiá-la numa
caminhada às escuras. Nessa caminhada a pessoa que orienta conta para a outra
uma memória de infância. Depois, trocam de lugar e quem estava com a venda se
torna contador(a) da memória. Quem termina de contar e ouvir retira a venda e em
silêncio observa quem está finalizando a vivência. Quando todas as pessoas finalizam
suas histórias, são formados grupos. Sem que possam ver, cada grupo retira um
objeto de dentro de uma caixa. Esses objetos são cotidianos: escova de dente, bule,
bonecos, caneta, etc. A partir daí, a proposta é criar uma cena, ressignificando o
objeto de diversas maneiras. Uma narrativa simples onde o objeto seja transformado
em outro objeto até a cena terminar.

10

Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4029/manoel-de-barros
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Fig. 8 - Um quintal de poesia (Grupo 3)
Laboratório de Experimentação e Criação Poética-Pedagógicas (2018)
Fonte: Acervo pessoal.

. Fig. 9 - Um quintal de poesia (Grupo 3)
Laboratório de Experimentação e Criação Poética-Pedagógicas (2018)
Fonte: Acervo pessoal.

Dessa forma, esta vivência trouxe a reflexão sobre a presença da palavra no
cotidiano, sua capacidade poética de nomear e gerar ludicidade, sua potência
enquanto constructo poético e partir disto, os diálogos entre arte e vida, palavra e
imagem.
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2.1. UNI(r)VERSOS: Conversas com verbos.

Primeiro, os antes, depois, os durantes.

Fig. 10 - Feliz da criança que...? (Resposta de arte educadores).
Anotação de caderno durante o módulo Laboratório de Experimentação
e Criação Poética-Pedagógicas (2019)
Fonte: Acervo pessoal.

Assim como as experiências no módulo criou relações entre palavra, cotidiano
e matéria, em dado momento, a escrita autobiográfica se apresentou como estímulo à
expressividade humana a partir do real e imaginário coletivo. De uma conversa
informal com colegas do curso após uma aula, recolhi respostas á seguinte pergunta:
Feliz da criança que...? As primeiras respostas surgiram em verbos de ação: dialoga,
vive, cria, brinca. Outras respostas vieram em frases curtas e foi a partir delas que
levei para algumas salas, duas ações experimentais em escrita autobiográfica e
poética:

Ação 1: Feliz da criança que...? (entre o 6º e o 9º ano)
Ação 2: Questionário lúdico (6º e 7º anos)

Na ação 1, pede-se que se complete a frase Feliz da criança que...?
objetivando extrair respostas que emerjam da memória e vivência pessoal.
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Assim, a mesma pergunta no contexto escolar gerou curiosamente
respostas mais longas do que entre os arte educadores provocados
anteriormente, apresentando respostas expressivas, cuja poética encontra-se
nas palavras usadas como tempo, fantasia, sonhos, atenção, sinceridade.

Fig. 11 - Feliz da criança que...?
Respostas anônimas de alunos e alunas (2019)
Fonte: Acervo pessoal.

Da mesma forma, na ação 2, o Questionário lúdico propõe responder a
questões com suposições e metáforas sobre a vida, com certa profundidade, que
envolva o pensar, o imaginar e o sentir, procurando expressar desejos e estabelecer
relações entre si e o mundo.

Questionário lúdico I (Novembro/2019)
1. Se a vida é uma linha, o que ela costura?
2. Se a tristeza for jogada no mar, o que
acontece com ela?
3. Que sentimentos cabem na palavra
SAUDADE?
4. O que seria necessário para compreender
o idioma do silêncio?
5. Com quantas dores e alegrias se faz uma
experiência?

Questionário lúdico II (Novembro/2019)
1. De voo em voo, aonde podem chegar
os sonhos?
2. Como começa uma luta interna?
3. Aonde se enterra o amor quando ele
morre?
4. Como libertar os medos?
5. Hoje, se a sua vida fosse uma palavra,
seria...?
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Fig. 12 - Maria Clara Barros, Questionário Lúdico (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 13 - Ana Júlia Abílio, Questionário Lúdico (2019)
Fonte: Acervo pessoal

A partir disto, propõe-se transformar em versos as respostas do questionário e
por consequência em um poema criado a partir do fragmento. Assim fizemos e no
instante do possível, entre uma resposta e outra, surgiu como possível conclusão, o
poema experimental ―A LINHA DA VIDA”, composto pelas respostas à pergunta 1, do
questionário I: “se a vida é uma linha, o que ela costura?”.

Fig.14 - Gustavo Ferreira, Questionário Lúdico (2019)
Fonte: Acervo pessoal

O poema-fragmento completo encontra-se no anexo deste trabalho.
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3. ELIDA TESSLER: Presença da palavra

―Interesso-me pela relação entre palavra e imagem,
entre

arte

e

literatura,

entre

o

ordinário

e

o

extraordinário que nos constitui a cada momento‖.

Elida Tessler

11

11

Fig. 15 – Elida Tessler, Toda pessoa.
Instalação (2007)
Fonte: Elida Tessler Website

Fig. 16 – Elida Tessler, ¿Tu me dás tu palabra?
Instalação (2007)
Fonte: Elida Tessler Website

Elida Starosta Tessler é o nome completo da artista da palavra e do objeto, da
visualidade e da oralidade, do cotidiano e da memória. Nascida aos 23 de novembro
de 1961, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, onde vive e
trabalha como artista, professora e pesquisadora do CNPq. Graduada em Artes
Plásticas (UFRGS), especialista em Artes Plásticas Teoria e Práxis (PUC-RS), com
doutorado em História da arte contemporânea (Sorbonne-França), e pós-doutorado
(EHESS/UFR de Philosophie/Sorbonne-França).
Aos 20 anos, integra um grupo de estudos em História da arte durante toda a
graduação e passa a atuar como professora na Escolinha de Artes da Associação
Cultural dos Ex-Alunos do Instituto de Artes da UFRGS. Durante os anos 80,
frequenta aulas, cria seu primeiro espaço de ateliê, conclui o bacharelado em artes
plásticas, se casa, participa de exposições coletivas, e da primeira individual, em
1988: “Desenhos”, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ao final
da década, em 1989, conclui o primeiro ano de doutorado. Desde a década de 90, a
obra da artista é marcada pela incorporação de objetos cotidianos organizados em
11

Disponível em: http://www.elidatessler.com/pag_nova_obras.htm. Acesso em: 02/01/2020.
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instalações tendo na palavra elemento central dos seus trabalhos: “A ideia de
observar, colecionar e ordenar as coisas começa a ganhar importância em sua
produção‖. 12
Em 1993, a artista inaugura junto com Jailton Moreira 13, em Porto Alegre, um
espaço para a experimentação e a reflexão sobre arte contemporânea. Batizada de
Torreão, a casa funcionou até 2009 como espaço para cursos, conversas e
intervenções artísticas. Desde 2007, vinculado ao CNPq, coordena o grupo de
pesquisa p.a.r.t.e.e.s.c.r.i.t.a, onde articula produção e reflexão crítica a partir de
textos de artistas e da presença da palavra em produções contemporâneas de arte.
Sua trajetória artística abarca obras cuja observação do cotidiano é o elemento
disparador para o desenvolvimento de seu trabalho. A partir de ―questões que
envolvem arte e literatura, relacionando a palavra escrita à imagem visual14, as obras
podem refletir e discutir o lugar do cotidiano na arte contemporânea e do lugar da arte
no cotidiano contemporâneo, partindo de objetos e materiais observados e extraídos
do cotidiano, como chave, escova de cabelo, esmalte. Com extenso currículo em
exposições individuais e coletivas, residências e festivais, além de prêmios em artes
visuais, a artista apresenta em suas obras, a sua observação e incorporação do
cotidiano, construindo relações potentes entre o universo dos materiais e o universo
das palavras, elegendo-os como propulsores de criação.
Glória Ferreira, curadora da exposição Gramática Intuitiva, na Fundação Iberê
Camargo em 2013, fala sobre a poética de Elida, bem como das relações que o seu
trabalho estabelece:
Elementos do cotidiano, [...] ligados às vivências do dia a dia são depositários
de palavras ou se constituem como obras. Cruzam-se em sentidos diversos
como um modo de relação entre arte e vida, impregnados de variadas
temporalidades, em que a memória é um dado sempre presente.
15
(FERREIRA, 2013).

Elida oferece através de suas instalações e textos, as possibilidades em
reflexão e fruição acerca do cotidiano a partir do objeto, da passagem de tempo.
12

Material didático | Programa Educativo Fundação Iberê Camargo Disponível em:
http://iberecamargo.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Material-Dida%CC%81tico_Elida-Tessler%E2%80%93-grama%CC%81tica-intuitiva.pdf. Acesso em 08/01/2020.
13
Artista Visual. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa23486/jailton-moreira.
Acesso em 08/01/2020.
14
Disponível em: http://iberecamargo.org.br/artista/elida-tessler/. Acesso em 02/01/2020.
15
Material didático | Programa Educativo Fundação Iberê Camargo. Disponível em:
http://iberecamargo.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Material-Dida%CC%81tico_Elida-Tessler%E2%80%93-grama%CC%81tica-intuitiva.pdf Acesso em 02/01/2020.
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Assim, a palavra e a presença da palavra, atravessam e preenchem o imaginário
coletivo, estabelecendo relações singulares entre arte e vida, arte e literatura.

16

Fig. 17 e 18 - Elida Tessler, Meu nome também é vermelho.
Interferência poética no livro Meu nome é vermelho de Orhan Pamuk (2009)
Fonte: Fundação Iberê Camargo Website 16

O trabalho da artista mergulha em palavras e delas se inunda para narrar
visualidades entre verbos, adjetivos, substantivos, nomes, pressupondo construções
poéticas a partir de objetos que surgem como suporte artístico de expressão e cultura
na contemporaneidade, como observa a crítica e curadora Galciani Neves, em seu
artigo ―O que estava escrito seria...‖ sobre o percurso criativo de Elida:

As palavras de Elida são infindáveis e estão por toda a parte: em quem a
artista pede por elas, nos quadros, nas placas, em tubos de ensaio, nos
prendedores de roupas, em pratos, em horizontes, em livros e em seus
próprios livros de artista. (NEVES, 2011).

17

Elida Tessler apresenta, comunica, provoca e destaca em seu trabalho todo um
universo erguido sob e sobre palavras, imagens e narrativas contemporâneas acerca
do cotidiano, da passagem do tempo, dos materiais selecionados e levados à
potência artística para refletir e discutir experiências individuais e coletivas. Em seu

16

Catálogo Elida Tessler | Gramática intuitiva. Disponível em: http://iberecamargo.org.br/wpcontent/uploads/2018/10/catalogo_elida-tessler-gramatica-intuitiva.pdf. Acesso em 03/01/2020.
17
Disponível
em:
http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_critcos/ARTIGO_TESSITURA_GALCIANINEVES.pdf.
Acesso em 03/01/2020.
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texto A instalação enquanto lugar e o lugar do espectador, para o Correio da
APPOA18, a artista discorre sobre sua maneira de conceber uma obra:
A equação entre a vida e a arte me interessa de forma particular. Parece que
só acreditando nela conseguimos atingir o mínimo de compreensão do estado
atual das manifestações culturais contemporâneas. Ultrapassar as fronteiras
entre as diferentes disciplinas e aproximar de forma contínua a arte e o
pensamento, as atitudes cotidianas e as ousadias da criação artística, pareceme uma excelente medida para amenizar a sensação de vivermos em um
mundo exageradamente fragmentado, sem espaço para devaneios. Não será a
instalação o abrigo para esta necessidade de encontro, em espaço e tempo
19
compactados, para nossa experiência sensível cotidiana? (TESSLER, 2000)

Parece-me, portanto, que para Elida, o lugar da palavra está reservado a quem
nela se detém inacabadamente... “Artistas que escrevem dedicam-se à uma
linguagem específica, que não descarta a palavra dita, a palavra escrita, a palavra
sonhada. Mas escrever não é tão simples assim”. (TESSLER, 2010)20. Para o ato da
escrita movimentam-se pensamentos, sensações, memórias. Por isso organizar e
transpor em categorias - cor, tamanho, textura -, e assim constantemente dar forma e
sentido ao mais singelo dos contextos: o cotidiano. Escrever não é simples porque
talvez seja a maneira mais íntima de expressar-se com um dicionário interno sempre
em construção, desconstrução, reconstrução.

Fig. 19 - Elida Tessler, A vida somente.
Instalação (2005-2013)
21
Fonte: Fundação Iberê Camargo Website
21

18

APPOA
–
Associação
Psicanalítica
de
Porto
Alegre.
Disponível
em:
http://www.appoa.com.br/correio/. Acesso em 03/01/2020.
19
Publicação da APPOA – Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Disponível em:
http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_artista_1/A%20instala%C3%A7%C3%A3o%20enquanto
%20lugar.pdf. Acesso em 03/01/2020.
20
Disponível
em:
http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_artista_1/VOC%C3%8A%20EST%C3%81%20AQUI%20
no%20meio.pdf. Acesso em 03/01/2020.
21
Disponível
em:
http://iberecamargo.org.br/wp-content/uploads/2018/07/MaterialDida%CC%81tico_Elida-Tessler-%E2%80%93-grama%CC%81tica-intuitiva.pdf.
Acesso
em
08/01/2020.

29

3.1.

VOCÊ ME DÁ SUA PALAVRA?
Uma obra

I

N

F

I

N

I

T

A

Fig. 20 - Elida Tessler, Você
me dá sua palavra?
22
Instalação (2004)
22
Fonte: Elida Tessler Web site

A obra Você me dá sua palavra? propõe a escrita de uma palavra num
prendedor de roupas. Este por sua vez é anexado a um varal que disposto no espaço
torna-se instalação, cuja narrativa visual é este livro-fio infinito, iniciado em novembro
de 2004, e que de acordo com Elida, “é um livro sem fim, um trabalho que segue
sempre em processo e que sempre vai existir”.23
A ideia da obra foi extraída de uma viagem de Elida ao Macapá, em 2004,
ocasião em que o evento para o qual havia sido convidada não pôde ser realizado em
função da tensão política que havia se instaurado na cidade: o prefeito havia sido
preso no dia anterior. Ao pegar um táxi, Elida perguntou ao motorista se o mesmo
sabia o motivo da prisão e a resposta foi: “Ele faltou com a palavra!”. Depois da
resposta inusitada, Elida soube que o motivo da prisão era por desvio de verba.
A partir desse momento, a artista inicia seu processo: desloca a palavra verba
para verbo, adquire prendedores de roupas e passa a solicitar das pessoas palavras

22

Disponível em: http://www.elidatessler.com/pag_nova_obras.htm. Acesso em 08/01/2020.
NEVES, Galciani. Breve inventário sobre o que não se encerra. 2010, pg.10. Disponível em:
http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_critcos/ARTIGO_TESSITURA_GALCIANINEVES.pdf.
Acesso em 03/01/2020.
23
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escritas nos prendedores, isto é, grafadas e devolvidas à artista que com elas constrói
infinitamente a instalação.

Fig. 21 - Elida Tessler, ¿Me dás tu palabra?
24
Instalação (2007)
24
Fonte: Elida Tessler Web site

24

Fig. 22 - Elida
Tessler, Você me dá sua palavra?
25
Instalação (2013)
Fonte: Fundação Iberê Camargo Website 25

Disponível em: http://www.elidatessler.com/pag_nova_obras.htm. Acesso em 08/01/2020.
Disponível
em:
http://iberecamargo.org.br/wp-content/uploads/2018/07/MaterialDida%CC%81tico_Elida-Tessler-%E2%80%93-grama%CC%81tica-intuitiva.pdf.
Acesso
em
08/01/2020.
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Além de simplesmente uma resposta, Você me dá a sua palavra? busca o
contato com o outro através desse gesto de confiança em dar a própria
palavra ao outro, em grafá-la à mão num objeto cotidiano como um
prendedor, que, aqui, abandona sua função ordinária, de prender roupas para
assumir um novo uso, extraordinário, de guardar palavras. Assim, em forma
de retalhos, Elida vai criando sentido naquilo que, antes, não tinha – ou
mesmo o que, para ela, seria o sentido da arte: transformar uma coisa em
26
outra (BOSI, 2017, pg.51-52)

Assim, a poética de Elida possui elementos que conduzem espectadores a
também tornarem-se artistas enquanto ativadores do espaço das instalações,
promovendo esses encontros entre arte e vida a partir das aproximações que os
objetos incorporados às obras propõem, apresentando um panorama interessante
sobre sua observação e incorporação da palavra e do cotidiano em cada obra,
construindo relações potentes entre o universo dos materiais e o universo das
palavras, elegendo-os como propulsores de criação.

26

BOSI, M. Isabela. ENVIO, TEMPO, MEMÓRIA: Uma conversa com a obra de Elida Tessler. 2017.
Pg.51-52.
Disponível
em:
http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/Diss419.pdf. Acesso em
03/01/2020.
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4. PROPOSTA POÉTICA: Experiência e partilha

Poema ao vivo: doe uma palavra, ganhe um poema.

―A experiência constitui-se de um material cheio de
incertezas‖.

John Dewey27

A ação poética Poema ao Vivo28, desenvolvida por mim desde 2012, propõe a
troca de uma palavra por um poema, isto é, recebo uma palavra e desenvolvo um
poema improvisado, encaixando a palavra doada, bem como considerando seu
significado, sonoridade e inspiração. Esta experiência passa por escrita e leitura
poéticas, estabelecendo uma troca sensível acerca dos repertórios individuais que se
apresentam nas palavras recebidas e nos poemas entregues.

Fig. 23 - Cartaz de apresentação (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 24 - Registro de ação (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Ao eleger então a palavra como propositora de ação poética na EMEF Emílio
Ribas, apresentei o poema ao vivo para a sala do sexto ano como proposta de
experimentação.

27

DEWEY, John. Tendo uma experiência. In: Capítulo Arte como Experiência. In: Os pensadores. São
Paulo: Editora Abril, 1974.
28
Disponível em: https://www.facebook.com/pg/poemaovivo/about/?ref=page_internal Acesso em
20/12/2019.
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Fig. 25 - Poema ao vivo na escola (2019)
Foto: Ana Clara Faustino
Fonte: Acervo pessoal

Recebi pelo menos 25 palavras e com elas construí os versos ao vivo em sala
de aula. Após isso, abri a leitura para quem quisesse ler os seus versos: 9 pessoas se
prontificaram. Depois, sugeri trocar de poemas e ler os versos de outras pessoas, e
então 10 pessoas leram os versos de outras 10 pessoas, potencializando a troca e a
partilha, essência da ação.

Fig. 26 - Poema ao vivo na escola (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Por fim, para estabelecer conexão com a poesia do cotidiano e extrair frases
poéticas, propus a inversão da ação: eu quem doava as palavras e a turma construía
versos ou poemas. Nesta etapa, apenas duas pessoas entregaram seus versos, o
que me fez tomar nota e interromper a ação para refletir sobre a razão pela qual a

34

maioria demonstrou desinteresse, alegando “não saber fazer”, verificando-se aí, certo
receio de escrever um verso/poema sob o desafio do improviso.

Fig. 27 - Poema ao vivo na escola (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Dessa forma, ao não concluir a ação, o desconforto e a incerteza, fizeram-me
extrair desse cenário a referência para uma proposta artística, que transitasse por
imaginação, recriação e escrita, e que desaguasse numa obra coletiva no e a partir do
espaço da escola. O resultado desta experiência em sala de aula gerou um vídeopoema experimental – UNI(r)VERSOS – como finalização da ação.

Fig. 28 – Frames do Vídeo-poema experimental
UNI(r)VERSOS (2019)
Fonte: Acervo pessoal
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4.1.

A ESCOLA PODE SER...?
―Enquanto

identificamos

algo,

algo

também

se

esclarece para nós e em nós; algo se estrutura‖.

Fayga Ostrower29

Fig. 29 - Pegue uma palavra | Círculo de palavras (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Após as experiências em sala, este trabalho envolveu-se na construção de
uma instalação para o espaço escolar, inspirada na obra VOCÊ ME DÁ SUA
PALAVRA? da artista plástica Elida Tessler, mencionada no capítulo anterior. A
proposta: Elida pede por palavras, que devem ser escritas em prendedores, na língua
materna de seu interlocutor.30 Na escola, a palavra pedida para ser escrita no
prendedor deveria completar a questão A ESCOLA PODE SER...? de forma a
estimular o exercício do pensamento, da reflexão, imaginação e da relação cotidiana
com a escola. Assim, esta transposição, isto é, a mudança de uma palavra dada
aleatoriamente para uma palavra dada dentro de um tema, busca promover uma
experiência poética que sensibilize o individual a partir do coletivo e o coletivo a partir
do individual.
As ações selecionadas para esta prática partiram de cinco eixos de construção:
observação, apropriação, escrita, conclusão. Nestes eixos, a proposta se deu em três
encontros (6 aulas de 45 minutos cada, sendo duas por semana, portanto, 3
semanas), durante outubro –novembro/2019.
Assim, para transformar o que já existe e adquirindo uma nova experiência
artística a partir de palavras, bem como o desdobramento em verso, ergueu-se uma
instalação poética cuja semeadura e colheita surgiram no âmbito escolar.

29
30

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1987.

NEVES,
Galciani.
Disponível
em:
http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_critcos/ARTIGO_TESSITURA_GALCIANINEVES.pdf.
Acesso 10/01/2020.
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Encontro 1
22.10.2019.

_OBSERVAÇÃO_ a artista
_APROPRIAÇÃO _ o objeto cotidiano

No primeiro encontro, o vídeo Elida Tessler e a beleza do cotidiano31, foi
exibido para apresentar a artista, sua poética e destacar o objeto cotidiano como
elemento visual provocador, e assim, trazer variação e possibilidade no experimento
da escrita.

Fig. 30 - Exibição de vídeo - Sala de leitura (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 31 - Exibição de vídeo - Sala de leitura - 2019
Fonte: Acervo pessoal
31

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gUGKqDLPmus. Acesso em 21/10/2020.
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Após o vídeo, a obra referência - VOCÊ ME DÁ SUA PALAVRA? - foi
mencionada para em seguida fazer a distribuição de prendedores de roupa entre os
alunos e alunas nos quais escrevessem uma palavra que respondesse à questão: A
ESCOLA PODE SER...?, e então, tal qual na obra de Elida, resignificar o uso do
objeto cotidiano, levando-o a suporte artístico,

e neste caso, incorporando uma

palavra surgida da própria relação com o espaço escolar.

Fig. 32 - Processo - Sala de leitura (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 33 – Processo - Sala de leitura - 2019
Fonte: Acervo pessoal
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Fig. 34 – Processo - Sala de leitura - 2019
Fonte: Acervo pessoal

Durante esta ação, construções coletivas foram elaboradas entre a turma,
promovendo interação e envolvimento.

Fig. 35 - Processo - Sala de leitura (2019)
Fonte: Acervo pessoal
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Fig. 36 - Processo - Sala de leitura (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 37 – Processo - Sala de leitura (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 38 – Processo - Sala de leitura (2019)
Fonte: Acervo pessoal

40

Encontro 2
29.10.2019.

no âmbito escolar.

_ESCRITA_ a escrita de improviso

O encontro dois dedicou-se a escrita de improviso a partir de um jogo: PEGUE
UMA PALAVRA, no qual uma espécie de corrida foi proposta para o recolhimento das
palavras. Neste encontro, os prendedores com as palavras escritas no encontro
anterior já estavam anexados num varal. Sendo assim, a ação do jogo se iniciava no
pátio da escola, onde nos reunimos para numa roda nos posicionarmos, e a partir de
um comando, correr até o varal, pegar uma palavra e voltar à roda no pátio,
posicionando no chão, o prendedor recolhido para formar um círculo de palavras.

Fig. 39 - Círculo de palavras (2019)
Fonte: Acervo pessoal
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Fig. 40, 41, 42 e 43 - Pegue uma palavra – Pátio (2019)
Fonte: Acervo pessoal
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Após este jogo, a proposta foi elaborar um verso/poema com a palavra
recolhida, estabelecendo a escrita poética de improviso como conclusão da ação.

Fig. 44 - Produção da aluna Ana Julia Santos (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 45 - Produção da aluna Ana Beatryz (2019)
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 46 - Produção dos alunos Luan Pinheiro e Rayane Alves (2019)
Fonte: Acervo pessoal
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Encontro 3
05.11.2019.

_CONCLUSÃO _ a obra de arte

No terceiro e último encontro, o varal foi montado no espaço escolar com todos
os prendedores contendo todas as palavras escritas. Além do 6º ano, alguns alunos e
alunas dos 8º anos também participaram contribuindo com suas palavras e com a
realização da instalação coletiva. Como conclusão, a obra pretendia ser a união das
palavras com os versos, gerando um varal poético para ficar exposto até o final do
bimestre como convite para apreciação e ativação do espaço escolar.

Fig. 47 - Montagem Instalação (2019)
Fonte: Acervo pessoal
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Fig. 48, 49, 50, 51, 52 e 53 - Montagem Instalação (2019)
Fonte: Acervo pessoal

45

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
―Nascimento da palavra:
Teve a semente que atravessar panos podres,
criames de insetos, couros, gravetos,
pedras, ossarais de peixes,
cacos de vidro etc. — antes de irromper [...]‖.

Manoel de Barros32

Refletir é preciso

A escola é rio e mar, este lugar onde se pressupõe a ensinar/aprender,
nadar e deixar-se levar pelas águas plurais doces e salgadas, calmas e
tempestuosas. Uma coisa é certa: é preciso mergulhar, aprender a respirar, respeitar
limites, conhecer a cor e a temperatura do oceano infinito que é a sala de aula e a
educação como um todo. Leva um tempo. É preciso que se tenha consciência de
riscos e mudanças de clima, aprender a domar o medo até que se saiba conduzir-se
nessas águas.
Manter-se na proa da embarcação/escola é um enorme desafio, mas nem
mesmo o forte temporal representaria uma ameaça à integridade dos
professores se eles fossem mais valorizados e não subjugados e tratados
como incapazes de lidar de forma responsável com os desafios da docência.
(MATTAR, 2019. p.119).

As sementes recolhidas durante os anos como arte educadora em museus e
exposições de arte foram lançadas quando cheguei à escola pública, em 2017. De lá
para cá, as reflexões sobre arte na escola tem me movimentado em direção a
construir neste espaço produções em escrita, colagem e desenho para desaguar
agora na experimentação da escrita e representação poética de si, como maneira de
acionar o imaginário e buscar conectar-se com o universo à volta.
Dessa forma, ao pesquisar a relação entre palavra e imagem presente na obra
de Elida Tessler e transpor o universo da escrita poética ao contexto escolar, bem
como criar uma atmosfera de produção criativa, foi possível notar a relevância da arte
da escrita, no processo de formação sensível dos indivíduos, além de considerar
32

Barros, Manoel de. O guardador de águas / Manoel de Barros. – 1ª– edição, Rio de Janeiro. Ed.
Alfaguara, 2017. Disponível em: https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/28000190.pdf. Acesso
em 11/01/2020.
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dentro do processo criativo individual, elementos que ampliaram a produção coletiva,
estabelecendo aproximação entre os indivíduos, na tentativa de torná-los aptos e
receptivos a propostas lúdicas e poéticas, promovendo a socialização e a interação
social através da obra A ESCOLA PODE SER...?, contribuindo no resultado da
pesquisa. Verificou-se que a palavra enquanto condutora de ações poéticas
possibilitou a expressão da realidade bem como do imaginário coletivo através do
questionário lúdico e da provocação de dar e receber palavras para criar e se
expressar. A partir disto, buscou-se promover diálogos entre arte e vida no processo
criativo, criar e recriar relações com materiais, espaços e sujeitos da escola. Ao final,
considera-se que o espaço da escola pública necessita de emancipação ética e
estética, apropriação, poesia, expressão, e, portanto, do ato criador, que nasce entre
silêncios e burburinhos, passando pelo caos e pela delicadeza do cotidiano. Este
trabalho demonstra um caminho entre o ir e vir, o despertar e o redescobrir. Aponta
assim para a continuidade de ações que promovam a auto expressão, a
sensibilização e o compromisso contínuo do registro poético do dia a dia da escola.
―Outros territórios hão de se lhe incorporar ainda.
Imensos e ilimitáveis‖.

Fayga Ostrower33

33

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1987.

47

6. REFERÊNCIAS

- BREDARIOLLI, Rita Luciana Berti; MATTAR, Sumaya (Org.). O ensino da arte no
contexto brasileiro atual: Formação, Políticas Públicas Educacionais e Atuação. São
Paulo. ECA-USP, 2019.
- BREDARIOLLI, Rita Luciana Berti. Metodologias para ensino e aprendizagem de
arte. 2013.
- BRADBURY, Ray. O Zen e a arte da escrita. Trad. Adriana de Oliveira. São Paulo:
Leya, 2011.
- ANDRADE, Carlos Drummond de. Poema INSTANTE. In: A vida passada a limpo –
a falta que ama. Rio de Janeiro, 1994. Ed. Record.

- DEWEY, John. Tendo uma experiência. In: Capítulo Arte como Experiência. In: Os
pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1974.
- FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1987.
- MARTINS, Mirian C.; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, M. Terezinha Telles. Didática do
ensino de arte: a língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD,
1998.
- MATTAR, S. O ato cartográfico na docência da arte: instaurando estados criativos
de experimentação. ENCONTRO NACIONAL DA ANPAP, 26, Anais ANPAP:
Campinas, 2017.
- ORTIZ, Bernardo. Trigésima Bienal: A Iminência das poéticas. Material Educativo.
Caderno do Professor. 2010.
- OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1987.

48

SITES

- ANDRÉ, M. Carminda. ! Babel na sala de aula! E agora, o que fazer? In: Atuação de
professores no ensino da arte. In: O ensino da arte no contexto brasileiro atual:
formação, políticas públicas educacionais e atuação. [S.l: s.n.], 2019. Disponível em:
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/361/317/1310-1.
Acesso em 11/10/2019.

BARROS,
Manoel
de.
Disponível
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa4029/manoel-de-barros.
04/01/2020.

em:
Acesso

- BARROS, Manoel de. A arte de infantilizar formigas. In: Livro sobre o nada. Rio de
Janeiro,
2016.
Ed.
Alfaguara.
Disponível
em:
https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/28000186.pdf.
Acesso
em
11/01/2020.
- BOSI, M. Isabela. ENVIO, TEMPO, MEMÓRIA: Uma conversa com a obra de Elida
Tessler.
2017.
Pg.51-52.
Disponível
em:
http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/Diss419.p
df. Acesso em 03/01/2020.
BRADBURY, Ray. O Zen e a arte da escrita. Disponível em:
http://lelivros.love/book/baixar-livro-o-zen-e-a-arte-da-escrita-ray-bradbury-em-pdfepub-e-mobi-ou-ler-online/#tab-additional_information. Acesso em 28/12/2019.
CASTELLO,
José.
Revista
Literal.
Portal
literal.
Disponível
https://issuu.com/revista_portal_literal_2012/docs/revista_literal_n._01.

em:

Acesso em 10 /10/2019.
- ELIDA Tessler. IN: ENCICLOPEDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São
Paulo: Itaú Cultural, 2016. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7.
Disponível
em:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10085/elida-tessler.
Acesso em: 02/01/2020.
- FERREIRA, Glória. Elida Tessler: gramática intuitiva. Porto Alegre: Fundação Iberê
Camargo, 2013. Catálogo.
Disponível em: http://iberecamargo.org.br/wpcontent/uploads/2018/07/Material-Dida%CC%81tico_Elida-Tessler-%E2%80%93grama%CC%81tica-intuitiva.pdf. Acesso em 02/01/2020.

49

- HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Poesia expandida. Disponível em:
http://www.sesc.com.br/portal/site/palavra/ensaio/ensaios_interna/poesia+expandida.
Acesso em 09/10/2019.
- MATTAR, Sumaya. Atuação de professores no ensino da arte.
In: O ensino da arte no contexto brasileiro atual: formação, políticas públicas
educacionais
e
atuação.
[S.l:
s.n.],
2019.
Disponível
em:
http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producaoacademica/002942282.pdf. Acesso em 04/12/2019.
- MATTAR, Sumaya. O ato cartográfico na docência da arte: instaurando estados
criativos
de
experimentação,
2017.
Disponível
em:
http://anpap.org.br/anais/2017/PDF/S10/26encontro______MATTAR_Sumaya.pdf.
Acesso em 07/01/2020.
- NEVES, Galciani. ―O que estava escrito seria...‖. In: Tessituras e Criações.
Disponível
em:
http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_critcos/ARTIGO_TESSITURA_GALCIA
NINEVES.pdf. Acesso em 02/01/2020.
- SENRA, Geane. A arte na escola deve ir além das aulas de pintura e desenho.
Disponível em: http://www.futura.org.br/a-arte-na-escola-deve-ir-alem-das-aulas-depintura-e-desenho/. Acesso em 10/10/2019.
TESSLER,
Elida.
Textos
Críticos.
Disponível
http://www.elidatessler.com/pag_nova_tcriticos.htm. Acesso em 15/12/2019.

em:

TESSLER,
Elida.
Você
está
aqui:
no
meio.
Disponível
em:
http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_artista_1/VOC%C3%8A%20EST%C3%
81%20AQUI%20no%20meio.pdf. Acesso em 03/01/2020.
- TESSLER, Elida. ―Você me dá a sua palavra? Do silêncio ao murmúrio utópico do
artista”. Organon: Revista do Instituto de Letras da UFRGS. Porto Alegre, v. 28, n.53,
2012. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/organon/article/viewFile/35859/23309.
Acesso em: 02/01/2020.
- TESSLER, Elida. Entrevista Conexões. Instituto Sérgio Motta, 2010. Disponível em:
http://www.elidatessler.com/entrevistas%20com%20elida/ENTREVISTA%20PARA%2
0INSTITUTO%20S%C3%89RGIO%20MOTTA%202010.pdf. Acesso em 06/01/2020.

50

7. ANEXOS

Anexo I – Questionário lúdico

Produção da aluna Ana Clara Faustino (2019)
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Produção do aluno Mateus Ferrante (2019)
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Produção da aluna Mariana Ruiz (2019)
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Produção da aluna Beatriz Costa (2019)
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Anexo II – Poema-fragmento

Compilação da resposta I do questionário lúdico I para extração de versos (2019)
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Anexo III – Poema “A linha da vida”

A linha da vida. Poema-fragmento (2019)
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Anexo IV – A Escola pode ser...?

Respostas de alunos e alunas (2019)

Respostas de alunos e alunas (2019)
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Respostas de alunos e alunas (2019)

Caixa-palavra (2019)
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Anexo V – Versos e universos

Luan Pinheiro (2019)

Alexsander Martins (2019)

59

Ana Clara (2019)

Mateus Ferrante (2019)
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Anexo VI – Cartaz de exposição

Cartaz da instalação “A Escola pode ser...? (2019)

