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RESUMO
Este Trabalho de Conclusão de Curso de Artes Visuais - Licenciatura, da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul teve como objetivo abordar questões relacionadas à
experiência docente, a partir do processo de retomada e reflexão acerca de vivências
pessoais, seguido da produção de textos e imagens que partem destes eventos e por
fim da seleção de materiais que surgiram como decorrência deste exercício;
resultando no livro “A docência é uma goiabeira”. Foram usados como aporte teórico
para a pesquisa os autores Jorge Larrosa, a fim de desenvolver o conceito de
experiência e sua ligação ao acontecimento e à reflexão; Harrell Fletcher, trazendo a
ideia do compartilhamento de vivências através da narrativa enquanto potência
geradora de aprendizagem; Fabiano Gummo e Nathalie Quintane, com as respectivas
obras “2013” e “Começo (Autobiografia)”, e Arthur Barrios com seus “Cadernos
Livros”, para pensar às relações entre palavra e imagem, visualidades de escrita e a
construção do objeto livro. Anne Cauquelin e Michael Archer, a fim de fazer alguns
esclarecimentos sobre arte conceitual, contextualizando a escrita enquanto produção
artística dentro da história da arte e citando ainda Allan Kaprow, Raquel Stolf e Yoko
Ono dentro dessas produções.
Palavras-chave: Escrita. Experiência. Docência. Formação docente. Livro.

ABSTRACT
The final paper of Artes Visuais: Licenciatura of the Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul (UERGS) aimed to address issues related to the teaching experience,
from the process of retaking and think over about of personal experiences, followed by
the production of texts and images that come from these events and finally the
selection of materials that appears as a result of this exercise; resulting in the book
“Teaching is a guava tree”. Served as a theoretical basis for the research, the authors
Jorge Larrosa, in order to develop the concept of experience and its connection to the
event and reflection; Harrell Fletcher, bringing the idea of sharing experiences through
the narrative as a generating power of learning; Fabiano Gummo and Nathalie
Quintane, with their respective works “2013” and “Começo (Autobiografia)”, and Arthur
Barrios with their “Cadernos Livros”, to think about the relations between word and
image, visualities of writing and the construction of the book object. Anne Cauquelin
and Michael Archer, in order to shed some light on conceptual art, contextualizing
writing as an artistic production within art history and citing Allan Kaprow, Raquel Stolf
and Yoko Ono within these productions.
Keywords: Writing. Experience. Teaching. Teacher training. Book.
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INTRODUÇÃO

A seguinte pesquisa aborda questões a respeito da experiência docente, a
partir de uma postura investigativa sobre a formação em licenciatura e a atuação no
espaço escolar e do processo de retomada e reflexão acerca de vivências pessoais,
seguido da produção de textos e imagens que partem destes eventos. E por fim da
seleção de materiais que surgiram como decorrência deste exercício; resultando no
livro “A docência é uma goiabeira”.
A escolha de trabalhar com a escrita, para além de uma inclinação afetuosa,
foi sendo constituída ao longo de todo o meu processo na graduação, de forma que
encontrei nesta linguagem a possibilidade de fazer-me entender e também de
entender o que era transmitido para mim. Retomando diversos trabalhos (fossem eles
voltados à teoria ou à prática) percebi que o disparador de cada ideia, o
desenvolvimento de conceitos, o planejamento estético, enfim, a base de boa parte
desses projetos, era formulada primeiramente através da escrita. Na construção de
mapas mentais, anotações em apêndices, desenhos, marcação de textos, críticas
carregadas de ironia e no fato de estar sempre acompanhada de um papel e uma
caneta, construí minha própria forma de aprender, chegando em um ponto onde
dificilmente qualquer de minhas produções separa-se do ato de escrever em algum
momento que seja, não sendo diferente nesse caso. A ideia de desenvolver uma
escrita para mim está diretamente associada à necessidade de compreensão de algo
e à organização do pensamento, por esse motivo o texto funciona não só como o
trabalho em si, mas muitas vezes é o recurso que utilizo para desenvolver um
raciocínio, um discurso ou mesmo um objeto.
Naturalmente essa pesquisa passou por diversas modificações enquanto era
construída e uma das principais implicações desde o início foi decidir a forma como
seria apresentada enquanto construção de um objeto poético-artístico, considerando
suas características textuais e pensando que por fim este, ocuparia a galeria. Como
desde antes de entrar na universidade agrado-me por escrever poesias, poemas,
músicas e em alguns casos textos de teor mais literário, uma das possibilidades
consideradas foi a de voltar à investigação para esse enfoque e publicar algumas das
minhas produções antigas juntamente à novas produções, que de forma geral
resultaria em um livro de poemas fluídos e/ou versados. Porém, há algum tempo,
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influenciada por experiências em projetos de extensão, atuação em escolas e
participação de encontros formativos sobre arte-educação em diferentes linhas, vinha
desejando desenvolver um trabalho voltado à educação, algo que pensasse a
docência em suas diversas formas, seus atravessamentos e possibilidades. A partir
disso passei a fazer um esforço para encaixar essas duas peças, de forma que a
pesquisa atentasse seu olhar para a educação, fosse apresentada por meio da escrita,
ao mesmo tempo em que pudesse ser algo envolvente a outros olhares,
(especialmente ao olhar de outros acadêmicos) não tornando-se apenas um
segmento da escrita acadêmica, mas que pudesse oferecer uma leitura fluída e capaz
de gerar a sensação de reconhecimento, identificação em quem lesse.
Inicio a pesquisa retomando um trabalho realizado para a disciplina de Estágio
Obrigatório em Artes Visuais I, que foi o maior disparador para a construção dessa
pesquisa. Este primeiro capítulo contextualiza a linguagem escrita dentro das noções
de Arte Conceitual e Arte Contemporânea, localizando algumas referências artísticas
importantes para pensar aspectos formais da produção poética, trazendo como aporte
teórico e conceitual ou autores Michael Archer e Anne Cauquelin, artistas como Yoko
Ono, Allan Kaprow e passando ainda pelo movimento Internacional Situacionista.
No segundo e terceiro capítulo apresento os principais textos e autores que
utilizei a fim de estruturar as relações da pesquisa com o tema educação, passando
por referências que fizeram parte da minha formação, auxiliando na estruturação dos
meus estágios, cadeiras de metodologia, educação e fundamentando diversas das
minhas noções enquanto educadora. Abordo os conceitos de experiência, saber de
experiência e acontecimento, ligados a processos reflexivos e de aprendizagem
através dos autores Harrell Fletcher e Jorge Larrosa, a fim de expandir noções de
educação por vias institucionais e pensar questões de ensino-aprendizagem ligadas
à experiência e ao compartilhamento de vivências.
No quarto capítulo abordo os aspectos da escrita, fazendo uma retomada da
minha relação com a escrita, expondo o processo de escolha dessa linguagem, as
situações que vieram a ser disparadoras para a criação dos textos e algumas das
sistemáticas estabelecidas como tentativa de garantir o ritmo de produção da
pesquisa. Como principais referências para este capítulo trago novamente o autor
Michel Archer, dessa vez acompanhado dos artistas Mel Ramsden, Joseph Kosuth e
Raquel Stolf, pensando trabalhos de arte conceitual que envolvem a relação entre
escrita e imagem.
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O capítulo cinco aborda questões formais a respeito da construção do livro,
para isso utilizo como principais referências os autores Fabiano Gummo, Nathalie
Quintane e Arthur Barrio, com suas respectivas obras: 2013, Começos [Autobiografia]
e Cadernos-Livros. A partir dos artistas estabeleço relações entre escrita e imagem
enquanto propositoras de um diálogo, determino aspectos sobre a visualidade da
escrita através da utilização de diferentes tipos e tamanhos de fonte, da formatação
gráfica e da disposição de textos e imagens sobre o espaço das laudas, às vezes
utilizando cantos, centralizando frases ou atravessando-as sobre as duplas de
páginas.
Por fim, utilizo as considerações finais para retomar meu objetivo inicial de
pesquisa, comentando sobre a relação com o projeto Postais Para o Futuro, do Prof.
Dr. Cristian Poletti Mossi e como este encontro gerou novas reflexões sobre minha
própria investigação. E finalizo realizando uma reflexão sobre as ligações possíveis e
extremamente potentes entre experiências e educação.

15

1.

MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

A seguinte pesquisa possui relação direta com uma produção textual
elaborada no segundo semestre de 2018, que serviu como a avaliação final para a
disciplina de Estágio Supervisionado em Artes Visuais I. Em proposição feita pela
professora orientadora, construímos um texto reflexivo que, pelo seu formato,
viabilizou o desenvolvimento de uma escrita mais fluída, permitindo que fossem
realizados alguns desvios das normas e padrões que costumamos aplicar a um artigo
acadêmico, considerando as formas de formatação e escrita, por exemplo.
A partir deste encaminhamento elaborei um texto em forma de manual. Um
manual nada mais é do que uma série de instruções ordenadas que tem por objetivo
ensinar algo a alguém. Costumam vir por escrito na forma de livretos ou folhetos, às
vezes contendo ilustrações e títulos introdutórios, como as regras e tutoriais que
recebemos na compra de jogos digitais, de tabuleiro ou carteados, equipamentos
eletrônicos, móveis ou brinquedos que necessitem ser montados. Um manual deve
buscar ser compreensível a qualquer pessoa, considerando sempre que esta é
iniciante no respectivo assunto, deve conter linguagem objetiva e simplificada,
apontando cuidadosamente o “passo a passo” da montagem, manuseio, operação e
utilização do produto ou serviço, ou seja, é uma ferramenta de orientação que pode
ou não vir a ser utilizada e seguida à risca.
As listas e manuais como forma de proposições artísticas começam a ganhar
visibilidade dentro história da arte entre os anos das décadas de 1950 e 1960,
associados a trabalhos de arte contemporânea e arte conceitual, e para contextualizar
o assunto é importante falar um pouco sobre essas duas tendências. A ideia de Arte
Contemporânea começou a ser fomentada a partir de alguns movimentos reflexivos
que permeavam o circuito artísticos da época (fim da década de 1950 e início da
década de 1960), reflexões estas que para além de pensar sobre arte, possuíam um
forte caráter social e político, passando a motivar uma série de artistas a repensarem
o sentido das produções de arte que vinham sendo evidenciadas até o momento,
levando em consideração uma série de questões como: “porque se produz arte?”,
“qual o sentido de seguir reproduzindo características formais ligadas a uma arte
clássica, quando se pode partir de correntes e vanguardas para extrapolar as
delimitações do campo da arte?” e ainda, “como afastar a arte de um ideal romântico
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rondado por ideais de dom e de gênio e aproximá-la da vida?”. Um olhar
extremamente crítico passa a ser direcionado por parte de alguns artistas ao próprio
sistema das artes e seus agentes (artista, curador, crítico, colecionador, marchand),
questionando as hierarquias existentes entre estes operadores e, sobre quais são os
critérios e pessoas que determinam e validam o que pode ou não vir a ser considerado
arte, assim como o viés mercadológico depositado sobre as obras de arte. É através
dessa mudança de postura que uma série de novas possibilidades de produção
artística começam a nascer, amparadas por uma consciência de que o compromisso
da arte é de certa forma abordar o seu próprio tempo, discursar a partir do contexto
social. Conforme Michael Archer:
[...] os artistas, tradicionalmente vistos como tradicionalistas avessos às
associações, começaram a organizar-se em grupos de pressão que levavam
adiante a ideia predominante no Conceitualismo de que era responsabilidade
do artista tanto estabelecer o contexto para sua obra quanto fazer a própria
obra. O contexto era agora mais do que o ambiente crítico fornecido pelas
revistas especializadas; era o mundo como um todo. (ARCHER, 2012, p.118).

Pensando nessa nova “função” da arte e ao mesmo tempo a fim de dificultar
a comercialização de obras e quebrar a lógica comercial, esses artistas percebem que
o uso de determinadas abordagens estéticas, cânones e materiais comumente
discorridos até o momento já não davam mais conta dos interesses contemporâneos,
não possibilitavam a aproximação da arte de um lugar comum, da vida, ou do
ordinário. Sobre essa mudança de interesses Anne Cauquelin afirma que “há, de fato,
ruptura entre os dois modelos apresentados, o da arte moderna, pertencente ao
regime de consumo, e o da arte contemporânea, pertencente ao de comunicação”
(CAUQUELIN, 2005, p. 87).

Falar sobre um regime de comunicação na arte

contemporânea significa dizer que as produções artísticas passam a expandir os
objetivos e ideais de mercado para alcançar meios de interação com o público, a fim
de transformar o objeto de arte em algo aberto a diversas possibilidades de leitura e
interpretação. Dessa forma o trabalho artístico deixa de depender de uma verdade
absoluta apresentada pelo artista e passa a ter significados muito mais amplos,
rearticulados constantemente pelo contato do público e dialogando com questões que
não existem somente dentro do campo artístico, mas fazem parte do mundo e da vida
cotidiana.
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A ideia de arte conceitual é essencial, pois como seu nome sugere, tem como
característica central a valorização do conceito e do processo acima do resultado e
da estética visual, escapando de ideais de beleza e adentrando em uma zona de
vinculação entre objeto e discurso. Nessa nova perspectiva a obra deixaria de ser o
artista, a assinatura ou o material e passaria a ser a ideia, as possíveis narrativas e
significados que viriam a surgir a partir das interpretações e relações do observador.
Retomando a produção de manuais (ou formatos semelhantes) enquanto
trabalhos

artísticos,

podemos

começar

citando

o

movimento

Internacional

Situacionista, da década de 1950, idealizado pelo francês Guy Debord (1931),
influenciado por correntes dadaístas e surrealistas, que entre uma série de ações
“performáticas”, (antes ainda deste termo estar em pauta e ser utilizado) manifestos e
derivas, já apresentava proposições por escrito sobre como realizar essas derivas,
ocupar o espaço urbano e construir situações: No que refere a este assunto, Debord
diz que:
Em função do que você procura, escolha uma região, uma cidade de razoável
densidade demográfica, uma rua com certa animação. Construa uma casa.
Arrume a mobília. Capriche na decoração e em tudo que a completa. Escolha
a estação e a hora. Reúna as pessoas mais aptas, os discos e a bebida
convenientes. A iluminação e a conversa devem ser apropriadas, assim como
o que está em torno ou suas recordações. Se não houver falhas no que você
preparou, o resultado será satisfatório”. (DEBORD, 1954 apud JACQUES,
2003).
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Figura 1 - Cronograma para um dia, “flanação” situacionista, 2014.

Fonte: Revista Capitolina, 2019.

Podemos citar ainda o disco “How To Make A Happening” (Como fazer um
Happening), produzido pelo artista estadunidense Allan Kaprow (1927), no qual
explica detalhadamente o que devemos ou não fazer para a realização de um
happening em onze passos. O trabalho realizado em 1966, pode ser encontrado em
sua forma original, através de áudio ou também em texto, como a transcrição que
segue, de Carolina Nóbrega:

Esta é uma aula sobre como fazer um acontecimento. O jogo tem 11 regras.
1. Esqueça todas as formas de arte convencionais. Não pinte quadros, não
faça poesia, não construa arquitetura, não produza danças, não escreva
peças, não componha músicas, não faça filmes e, acima de tudo, não pense
que você conseguirá um acontecimento misturando isso tudo. [...]
2. Você conseguirá se manter livre da arte ao misturar seu acontecimento
com situações da vida. Torne incerto até para você se o acontecimento é vida
ou arte. A arte tem sempre foi diferente dos assuntos do mundo, agora você
tem que trabalhar muito para manter tudo esfumado. [...] (KAPROW, 1927,
Tradução de Carolina Nóbrega)
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Podemos citar também, o livro de instruções e desenhos “Grapefruit”,
publicado originalmente em 1964, pela artista japonesa Yoko Ono (1933), com
participação de John Lennon (1940). A obra é considerada um Livro de Artista e cada
uma de suas páginas contém uma proposição que a artista chama de peça, somando
cento e cinquenta ao final. O livro é dividido em cinco sessões, abordando música,
pintura, evento, poesia e objeto e suas proposições podem ou não virem a ser
realizadas.
Figura 2 - Capa do Grapefruit e Peça para orquestra

Fonte: Monoskop, 2019.

Os diversos trabalhos artísticos envolvendo listas e manuais que foram sendo
apresentados ao longo do curso me interessaram extremamente, pois representavam
para mim uma das possibilidades de realização de um trabalho de arte poético através
da escrita. Motivada por estas referências e considerando que a realização do estágio
obrigatório em licenciatura costuma ser a primeira experiência docente formal para
muitos acadêmicos, concluí que utilizar o formato “manual” cumpriria com a minha
intenção de produzir um texto que fosse ao mesmo tempo fluído, irônico e “instrutivo”
e assim formulei dicas, lembretes e conselhos, para quem viesse a realizar essa
disciplina futuramente.
O intuito deste manual constituído para o componente de estágio era o de
poder transformar a minha vivência pessoal em algo útil à outros graduandos, dessa
forma passei a refletir sobre as dificuldades que atravessam a função de ser professor,
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(principalmente de educadores ainda em fase de formação) começando pela
construção de planos de aula até a realização das propostas em sala com os alunos
e todos os imprevistos que permeiam essa atividade. Busquei compilar de forma
humorística essas experiências, abordando desde as burocracias do estágio até os
aspectos mais pessoais e de teor emocional que fizeram parte do meu processo.
A produção textual foi intitulada “Manual de sobrevivência da professora
estagiária (em tempos de crise): instabilidade, rotina e caos”, e organizada através de
tópicos enumerados, organizados entre subtítulos que buscavam dividir o texto
acompanhando a lógica das etapas do estágio, começando pela necessidade de
contatar uma escola, escolher a turma na qual se vai atuar, assinar os papéis, até a
parte de criação dos planos de aula detalhados, aplicação das atividades com os
estudantes e entrega de relatórios à professora orientadora, passando ainda pelas
“dicas” de cuidados pessoais relacionados à saúde mental e psicológica.
A seguir, transcrevo excertos da referida produção textual:
“(...) Parto do seguinte princípio: Sorte. Do dicionário, substantivo feminino; destino,
fatalidade; fortuna, ventura, felicidade; acaso. Essa palavra define a minha primeira
experiência de estágio e me remete a uma frase dita pela minha professora de Física
do ensino médio, mais ou menos assim: “não existe sorte, o que existe na verdade
são oportunidades, que acontecem e se apresentam a todo o momento, cabe a nós
estarmos sempre atentos e preparados para agarrá-las”. Eu tive a sorte ou a
oportunidade de ser muito bem recebida por parte dos funcionários, direção e
educadores da instituição na qual atuei; ficar responsável por uma turma pequena,
com dez alunos apenas (de 6o ano), em uma escola com ótima infraestrutura e acesso
total a mesma. Seja o que for que tenha me ocorrido, compartilho a primeira listagem
que pode ser de grande utilidade.”
“Garanta sua sorte ou agarre sua oportunidade:
N 1. Não deixe para amanhã o que se pode fazer ontem! Comece a procurar uma
escola disponível o quanto antes, cada escola tem seu limite de estagiários,
monitores, etc.
N 2. Burocracias existem em todos os meios! Com o estágio obrigatório não seria
diferente, fique atento às datas de entrega de papéis, documentos necessários e
malotes.”
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“Minha experiência pessoal foi extremamente transpassada por crises de todos os
tipos, e eu resolvi compartilhar elas dessa forma na tentativa de chamar a atenção
para esses casos tão importantes.”
“Como sobreviver às crises, surtos e caos:
N 1. Respire fundo! Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca algumas vezes, parece
óbvio e bobo, mas nunca o fazemos e funciona.
N 2. Descubra a origem do problema ou incômodo! É mais fácil agir quando
conhecemos a raiz da questão, vá direto à fonte.
No 7. A tristeza sempre será um sentimento existente na vida de qualquer pessoa, em
alguns casos em maior ou menor grau, mas não há dúvidas de sua existência. É
preciso estar atenta/o ao quão constante ela é na sua vida, o que mais ou menos a
motiva, esse é um exercício para tentarmos diferenciar a tristeza “comum” da tristeza
que necessita de um tratamento clínico.”
“Ambiente escolar e possíveis (des)controles
N 1. Só existem duas possibilidades básicas sobre a forma como podem se
desenvolver a aplicação de nossas aulas: a forma que corresponde às nossas
expectativas e a forma que não corresponde às nossas expectativas.
N 2. Qualquer definição que estabelecemos para acontecimentos, situações, atitudes
de pessoas (sejam colegas, chefes ou alunos) fora da divisão acima são
características polarizadas pela nossa expectativa. Dizer que algo foi bom ou mau, ou
que determinada coisa aconteceu de maneira certa ou errada é uma distinção que
parte do campo da opinião.”
No 9. Não se prenda apenas ao planejamento! Deixe que sua aula aconteça com
espaços para mudanças de planos, que as/os alunas/os correspondam e sugiram
coisas, o inesperado é assustador, mas potente.”
Por fim o manual assumiu um aspecto extremamente íntimo, influenciado pelo
momento no qual eu me encontrava e que me levou a abordar estas questões
relacionadas ao autocuidado, esgotamentos gerados pela demanda acadêmica e de
diversas outras áreas da vida. No entanto, por mais que o texto expusesse uma
experiência pessoal e isso pudesse vir a soar quase como um diário, havia uma série
de semelhanças entre minhas vivências e a de tantos outros estudantes universitários,
o que fez com que o manual passasse a ser algo muito mais generalizado e acessível
a estas pessoas, no sentido de possibilitar novas relações e interpretações.
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O interesse e a aparente identificação que diversos colegas demonstraram
para com esse trabalho durante uma apresentação oral que realizei na faculdade me
levou a pensar sobre como muitas vezes adoecemos em silêncio dentro das
instituições de ensino, arrastados pela rotina de produção intensa e pouco ou nenhum
suporte emocional. Em vista dessa situação passei a desejar que meus trabalhos de
algum modo pudessem produzir a sensação de reconhecimento em outras pessoas,
passei a ver minha escrita como uma possibilidade de compartilhamento de
experiências, de gerar diálogos ou reflexões, algo capaz de ser retomado e
reformulado a qualquer momento e a cada novo contato. Segui escrevendo sobre
praticamente tudo como sempre fiz, guardando esse desejo de compartilhamento para
algum momento que parecesse coerente e potente dentro do meu objetivo de acessar
outras pessoas, até começar a pensar sobre o trabalho de conclusão de curso e ver
na construção dessa pesquisa, a possibilidade de materializar essa ideia.
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2.

PERCEBER A EDUCAÇÃO COM ATENTOS E MÚLTIPLOS OLHARES

O desejo de compartilhar continuava rondando minhas ideias, porém,
sabendo que minha simples vontade não seria o suficiente para estruturar um trabalho
de conclusão de curso, comecei a refletir e me fiz duas perguntas essenciais: Que
caminhos de pesquisa eu poderia tomar, que dessem conta do intuito de
compartilhamento? E ainda: como gerar noções de diálogo através da minha escrita?
Ao mesmo tempo em que buscava respostas e rumos para a pesquisa, viame absorvida por uma nova rotina de trabalho, que acontecia em uma escola
municipal num bairro periférico da cidade de Porto Alegre. O exercício de educadora,
somado aos quase quatro anos de formação na UERGS levaram-me a desenvolver
um olhar cada vez mais atento e posso dizer também que carinhoso para com a
educação, principalmente escolar e pública e, naturalmente essas experiências
cotidianas começaram a refletir e atravessar a poética que vinha sendo desenvolvida
para esta pesquisa, ganhando materialidade através de textos e imagens que por fim,
compuseram meu objeto artístico.
Figura 3 - Composição presente no livro “A docência é uma goiabeira”, 2019.

Fonte: Acervo Pessoal

Durante a pesquisa preocupei-me em retomar e ampliar meus contatos com
diversos autores que abordam o tema educação a partir de diferentes perspectivas,
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dentre elas a educação infantil, a arte-educação, as dificuldades e desafios docentes,
as práticas pedagógicas, as políticas educacionais, a formação de professores, entre
outras. Isto porque, trato em minha pesquisa de refletir sobre a experiência docente,
o que gera, que atitudes movimenta a vivência no espaço acadêmico, a graduação
em licenciatura e ao mesmo tempo a atuação em salas de aula como propositora de
diversas ações, participando do cotidiano escolar. Esse contato com tantos artigos,
ensaios, materiais que abordavam o tema educação, acabou no entanto, levando-me
por caminhos dispersos ao do trabalho artístico, pois aproximou-me de noções e
conceitos de educação e ensino-aprendizagem que, apesar de me interessarem e
constituírem parte significativa das minhas percepções e anseios sobre educação, não
davam-me o suporte necessário para amparar o que de fato estava sendo
desenvolvido: um livro que buscava inventariar experiências docentes a partir de uma
perspectiva poética desenvolvida ao longo desses anos em um curso de licenciatura
em arte. A partir desta percepção pude reconstruir ambas as partes da pesquisa
(monografia e o objeto poético), em consonância, e determinar o que de tudo que
havia sido produzido a partir dessas primeiras referências, ainda interessava e fazia
sentido dentro deste contexto e o que não acrescentaria mais na pauta.
Percebi que carregava comigo um repertório de saberes trazidos por esses
autores, tanto na escrita de alguns dos textos que compõem o livro, quanto nas
próprias experiências que havia vivenciado ao longo da graduação, experiências estas
que pude reanimar através de reflexões e conexões geradas pela leitura desses
artigos. Além disso, tendo sido um contato inicial, foi também um ponto a partir do qual
pude elaborar aproximações e distanciamentos com os autores seguintes, que dariam
base a essa monografia. Por isso, optei por manter um recorte desta reflexão que
elaborei durante as primeiras escritas, que impulsionou minha produção poética por
gerar diversos questionamentos e insatisfações sobre a educação da forma como
vivenciamos hoje. O parágrafo que segue, refere-se a uma dessas reflexões.
“Interessava-me saber o que essas pessoas em formação continuada tinham
a dizer e refletindo cada vez mais sobre esse termo, concluí que a maior das
formações continuadas é o próprio cotidiano escolar, o planejamento, as dificuldades,
soluções e uma série de outras habilidades que vão sendo desenvolvidas pelo
professor nessa rotina a qual pertence. Boa parte dessas publicações sobre educação
com as quais tive contato em um primeiro momento, - dentre elas ‘A docência e seus
desafios: um olhar crítico acerca da mecanização da educação’, ‘Desafios da
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(in)formação docente:

trabalho pedagógico com as artes na escolarização’,

‘Problematizações sobre políticas da arte na licenciatura em artes visuais: é preciso
gostar da arte de outro jeito, a licenciatura é uma praça’ e ‘Arte-educação:
convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente’ tratavam dos
desafios que se apresentam na profissão docente e as que não focavam diretamente
neste assunto o abordavam em algum momento durante os documentos, isso porque
as problemáticas da educação surgiram quase que simultaneamente a própria ideia
de educação - coletiva pelo menos - e essas dificuldades se apresentam desde a falta
de interesse governamental para com o ensino básico, a elaboração das bases
curriculares, até as formações acadêmicas em licenciatura, refletindo diretamente na
formação desses profissionais e na forma como se organiza o sistema escolar. Com
esse conjunto de fatores que fragilizam a educação não é de surpreender que a figura
do professor tenha cada vez maior importância, ao mesmo tempo em que o papel que
desempenha torna-se cada vez mais desgastante. Analisando esses fatos e
problemáticas que apresento brevemente no parágrafo anterior, compreendi que
minha motivação dentro do curso de Artes Visuais - Licenciatura, estava diretamente
ligada a pensar e vivenciar o campo da educação, questionar formatos e abordagens
pedagógicas e metodológicas, refletir criticamente sobre o que é e como se dá afinal
de contas a educação em suas diversas formas de existência, aplicação e
construção.”
Com este trecho torna-se mais visível os caminhos que eu tomava com as
referências utilizadas até então, abordando educação a partir de aspectos formais e
no geral, ligados diretamente ao espaço escolar. No entanto, quando eu pensava em
abordar educação dentro desta pesquisa, era associada à diferentes formatos e
espaços, para além de instituições físicas como a escola e a universidade, (mesmo
que boa parte de minhas escritas façam referência a esses ambientes devido minha
rotina predominantemente nesses locais nos últimos anos) através de experiências
que temos ao longo da vida e que possibilitam situações de aprender e ensinar.
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Figura 4 - Composição presente no livro “A docência é uma goiabeira”, 2019.

Fonte: Acervo Pessoal

Essa reanálise das minhas próprias compreensões e intenções gerou novos
questionamentos a partir dos quais pude delinear com mais clareza a estrutura da
pesquisa, perceber o que eu vinha investigando até o momento e o que deveria ser
colocado em foco dessas investigações. Passei a fazer-me novas perguntas, do tipo:
Como se aprende? Como se ensina? Qualquer acontecimento pode gerar uma
situação de educação? Minha experiência pessoal pode vir a motivar novas conexões
com as experiências de outras pessoas? Pela temática das escritas, a quem elas
seriam direcionadas? Como apresentar essas escritas de forma poética e pensando
o ambiente de uma galeria? E a partir dessas indagações comecei a investigar meus
próprios processos de aprendizagem, analisar minhas experiências docentes
enquanto aluna e professora e retomar uma série de cadernos, diários de bordo de
disciplinas anteriores, blocos de nota do celular e qualquer documento que me levasse
a fazer relações com as palavras-chave até o momento: escrita, educação e
experiência.

A partir desses questionamentos compreendi que o objetivo desta

pesquisa era compartilhar as experiências que eu havia tido durante a formação
docente, e que, para isso era necessário encontrar uma forma de transformar essas
experiências em um objeto artístico através do processo poético, tendo a escrita como
recurso principal e construindo possíveis caminhos de ligação entre essa linguagem
e a utilização de imagens.
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3.

PEIRÔ, PERA/S, PERAINÔ

Jorge Larrosa explica no livro “Tremores: escritos sobre experiência” que a
palavra experiência vem do latim e se escreve experiri. A experiência enquanto
vivência é fruto da relação que um indivíduo estabelece com um acontecimento. O
radical da palavra experiri é periri e a raiz indo-europeia é per, ligada diretamente a
ideia de “travessia” e “prova”. No grego, diversas palavras derivam desta raiz e todas
trilham um caminho comum: peirô, significa atravessar; pera, mais além; peras, limite;
perainô, ir até o fim (LARROSA, 2002, p.25). Como pode-se ver no título do capítulo,
realizei uma alternância entre as expressões “pera” e “peras”, com a utilização da
barra seguida da letra s, (caractere que diferencia as duas palavras) assim efetuo uma
espécie de corte da palavra “limite” e busco sugerir com o título deste capítulo a
seguinte ideia: atravessar, ir para além de seus limites, ir até o fim.
Aos poucos fui me dando conta de que a pesquisa estava se desenvolvendo
muito mais em torno da formação docente do que da educação em si (Figuras 5 e 6)
e que essa investigação tinha como principal alicerce a minha própria vivência
enquanto professora e estudante de licenciatura. A partir das orientações foi definido
que a ideia de experiência era fundamental para estruturar esta investigação, sendo
assim, deveria ser aprofundada dentro da pesquisa.
Figura 5 - Composição presente no livro “A docência é uma goiabeira”, 2019.

Fonte: Acervo Pessoal
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Figura 6 - Composição presente no livro “A docência é uma goiabeira”, 2019.

Fonte: Acervo Pessoal

Neste capítulo irei abordar o conceito de experiência através do autor
espanhol Jorge Larrosa, juntamente com as noções de sujeito da experiência e a
relação que ambos estabelecem com a ideia de acontecimento e reflexão, através do
texto “Notas sobre a experiência e o saber de experiência” (2002).
O autor inicia a obra contando um pouco sobre as perspectivas através das
quais costuma-se abordar o tema educação, que seriam os dois conjuntos:
teoria/prática e ciência/técnica. Explica que a primeira dupla se desenvolve sobre um
ponto de vista político e crítico, enquanto que a segunda se dá por um viés positivista
e retificador; mas logo propõem ao leitor a exploração de uma nova possibilidade:
pensar educação a partir do par “experiência/sentido”. É importante grifar isso
porque ao longo de sua escrita o autor aborda o significado de experiência ligado à
sociedade moderna e o estilo de vida que esta impõem sobre os indivíduos,
dissertando significativamente sobre como essa sociedade interfere diretamente no
acontecimento da experiência, (pelo excesso de informação, opinião e trabalho,
somados a falta de tempo) mas toda essa reflexão é feita para ajudar a pensar em
como as vivências promovem saberes e aprendizagens através do seu caráter
singular e subjetivo.
A experiência enquanto vocábulo pode ser lida como “o que se passa”, em
espanhol; “o que nos acontece”, em português, “o que acontece conosco”, e em
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francês ou italiano; “o que está acontecendo conosco”, em inglês; ou ainda “o que
acontece comigo”, em alemão (2002, p. 21). É algo que nos acontece, mas não é o
acontecimento em si; é mais o afeto, reflexão e transformação que o acontecimento
proporciona a quem o vivencia. Em todo o caso, o que deve estar claro é que para
que a experiência aconteça, ela deve estar intrinsecamente ligada ao sujeito, e este
em sua condição de protagonista, deve estar não só aberto para recebê-la e
transpassá-la, como também deve ser responsável por colocar-se em condições que
oportunizem a experiência de lhe acontecer, dar sentido ao que lhe acontece. Desta
forma o sujeito da experiência torna-se um território de passagem, uma superfície
sensível e disposta a ser interpelada e da elaboração de sentido ou da falta deste
sobre o que nos acontece.
[...] um sujeito alcançado, tombado, derrubado. Não um sujeito que
permanece sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si mesmo; não um
sujeito que alcança aquilo que se propõe ou que se apodera daquilo que quer;
não um sujeito definido por seus sucessos ou por seus poderes, mas um
sujeito que perde seus poderes precisamente porque aquilo de que faz
experiência dele se apodera. Em contrapartida, o sujeito da experiência é
também um sujeito sofredor, padecente, receptivo, aceitante, interpelado,
submetido. (LARROSA, 2002, p. 25)

Além de conceituar a ideia de experiência, que é essencial para a pesquisa
pois a investigação se dá exatamente sobre minhas experiências a fim de transformálas em algo compartilhável, passei a interessar-me ainda mais pelo autor quando
identifiquei-me com o sujeito da experiência que ele apresenta através do trecho que
demonstro na citação acima, e também pelo tratamento que ele dá à palavra,
valorizando sua potência enquanto geradora de sentidos e formadora do indivíduo
(2002, pg. 21), esmiuçando seus significados através da retomada de suas raízes
terminológicas. Esse interesse surge e é válido exatamente porque tanto o meu
processo de aprendizagem, quanto a construção desta pesquisa e do trabalho poético
são desenvolvidos quase que completamente através da palavra, e por fim é através
da escrita que componho e apresento meu objeto artístico, como pode-se visualizar
na Figura 7.
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Figura 7 - Composição presente no livro “A docência é uma goiabeira”, 2019.

Fonte: Acervo Pessoal

Ainda sobre experiência, trago o autor Harrel Fletcher, para pensar nessas
experiências como potência geradora de novos aprendizados, através de sua
publicação “Algumas ideias Sobre arte e Educação” (2009). Esse professor e artista
estadunidense, costuma elaborar suas aulas a partir do compartilhamento de
vivências pessoais de cada estudante, propondo que seus alunos contem aos colegas
sobre coisas pelas quais passaram ou possuem interesse e em outros momentos
busquem pessoas para saber de suas vivências e as convidam a falar para a turma.
Os assuntos que surgem dessa partilha podem vir a se tornarem projetos
desenvolvidos ao longo de toda a disciplina.
(...) iniciei uma das minhas disciplinas atuais pedindo que cada aluno
contasse sobre sua história de vida para os demais. Demorou três aulas para
que ouvíssemos todas as histórias, mas eles revelaram coisas muito
interessantes que não surgiriam em outras apresentações mais superficiais
(FLETCHER, 2009, p. 49).
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Fletcher afirma que “existem múltiplas maneiras de se interpretar a mesma
experiência, de modo que nenhuma forma é melhor do que a outra, mas apenas
diferentes” (FLETCHER, 2009, p. 56) e por isso são uma forma de produção de
saberes tão especial; e ainda, que o ambiente escolar já não possibilita a formulação
e troca de experiências, pois segue fixo em estruturas tradicionais que impedem esse
processo de acontecer.
As salas de aula tradicionais não foram pensadas como ambientes de
aprendizagem. Isso porque as crianças são divididas por idade e obrigadas a
permanecerem sentadas, sem se mexer e sem conversar, a menos que
levantem a mão e sejam autorizadas a repetir o que o professor já disse. Holt
afirma que um ambiente de aprendizagem, ao invés disso, deveria ser aquele
que misturasse as idades e vivências em um só lugar para que as pessoas
pudessem aprender umas com as outras através de atividades e conversas.
(FLETCHER, 2009, p. 55)

Pensando nesta metodologia de compartilhamento utilizada por Fletcher,
busco através do meu processo poético realizar uma retomada e apropriação de
situações que vivenciei durante a graduação, transformando-as em um objeto visual
aberto a interação e assim, possível de gerar situações de ensino e aprendizagem a
partir da identificação de semelhanças e/ou distanciamentos entre as experiências
que exponho e às de quem lê.
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4.

ENCONTROS E DESENCONTROS COM A ESCRITA

O intuito deste capítulo é contar um pouco sobre como começou essa minha
relação afetuosa com a escrita, para que no capítulo seguinte eu possa enfim explicitar
a materialização do meu objeto poético de forma que faça sentido o porquê da
insistência em trabalhar com esta linguagem, mesmo com todos os empecilhos que
ela acabou gerando ao longo da pesquisa.
Ao longo do curso de Artes Visuais praticamente todos os trabalhos artísticos
que me interessavam significativamente apresentavam-se ou eram desenvolvidos em
algum ponto de seu processo através da escrita. Passei boa parte da graduação
buscando formas de voltar o máximo possível de minhas produções para a linguagem
textual e referências que trouxessem teorias sobre a utilização da escrita pelo viés
imagético ou da imagem enquanto narrativa textual, passando pelo dadaísmo, poesia
concreta, manifestos, escritas poéticas, ensaios, alegorias, assim como a própria arte
conceitual, que comentei no primeiro capítulo, e tantos outros trabalhos que por vezes
nem sequer poderiam ou deveriam ser enquadrados em uma categoria, mas encontrei
a escrita quase sempre presente, e quando não encontrava, fazia questão de costurar
um caminho para trazê-la à tona. Sendo assim, apresento a seguir essa bela história
de amor e espero não ser extremamente cansativa ou demasiadamente romântica.
Figura 8 - Composição presente no livro “A docência é uma goiabeira”, 2019.

Fonte: Acervo Pessoal
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4.1.

Uma Breve Retomada
Sempre tive uma relação afetuosa com a poesia. Passei a interessar-me

profundamente por esse tipo de produção textual na segunda série do ensino
fundamental, porque havia um momento do dia chamado “leitura no palquinho”, onde
todo dia um aluno, de acordo com a ordem da chamada, ganhava da professora uma
ficha (feita em uma folha de ofício coberta por algum tipo de plástico duro) em tamanho
A5, com uma poesia ilustrada para levar para casa, treinar a leitura e no dia seguinte,
ler para a turma em voz alta, de cima de um pequeno palco que ficava no canto da
sala. A maioria tinha muita vergonha de ler em público, inclusive eu, mas ainda assim
gostava muito daquela atividade e a relembro constantemente até hoje, tendo
guardado na memória, em especial, um trecho da minha poesia favorita dentre
aquelas fichas, que contava sobre uma formiguinha e como as coisas em comparação
à ela eram todas tão grandes.
Após quatorze anos, relembrando àquela experiência com maior atenção para
registrá-la aqui, dei-me conta de que poderia utilizar a única estrofe que decorei para
pesquisar na internet e descobrir que poema era aquele que me levou a gostar tanto
da leitura quanto da escrita. Surpresa, me deparei com um poema de Vinicius de
Moraes, intitulado “A Formiga”, também musicalizado por Clara Nunes.
As coisas devem ser bem grandes
Pra formiga pequenina
A rosa, um lindo palácio
E o espinho uma espada fina
A gota d’água, um manso lago
O pingo de chuva, um mar
Onde um pauzinho boiando
É um navio a navegar
O bico de pão, o corcovado
O grilo, um rinoceronte
Uns grãos de sal derramados,
Ovelhinhas pelo monte
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Figura 9 - Caderno de Textos, Luyza Tomazzoli

Fonte: Acervo Pessoal

A partir desse momento comecei a colecionar (e o fiz por anos) recortes de
livros de português antigos da escola, com poesias, poemas, músicas e qualquer
coisa que rimasse, criava ilustrações para esses escritos, até que decidi que eu
mesma poderia criar os próprios textos. Passei a pedir sempre, livros como presente
de aniversário, natal ou qualquer outra data que fosse motivo para se ganhar
presentes; criava dicionários de palavras curiosas para usar nas próximas escritas e
o próprio dicionário da língua portuguesa virou meu “livro de cabeceira", anotava
sempre as palavras que ouvia ou lia por aí e não conhecia, para descobrir mais tarde
e era sempre como descobrir algo incrível, inesperado, independente do significado
daquela palavra, fazia me sentir mais inteligente. Acabou, que encontrei na palavra
um meio de expressar as coisas que eu não conseguia pronunciar oralmente, um lugar
onde eu sentia que podia compreender o que se passava em mim mesma, olhando
de fora, como uma espectadora.
A primeira vez que resolvi compartilhar com alguém uma de minhas poesias
foi em 2008, eu deveria ter oito ou nove anos e já escrevia com frequência, mas tinha
vergonha de mostrar para qualquer pessoa a ponto de me esconder quando ia fazer
um poema e fazer o mesmo com os papéis após finalizar o texto. Quando pela primeira
vez decidi compartilhar uma de minhas poesias, mostrei-a para minha mãe e como as
mães costumam fazer com qualquer risco que apresentamos a elas, achou-a linda e
me fez muitos elogios. Por ego ou por apego (ou pelos dois motivos) guardei esse e
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boa parte dos textos que produzi até hoje, reescrevendo-os quando percebo que
começaram a se apagar.
Figura 10 – Poema de Infância, Luyza Tomazzoli, 2008.

Fonte: Acervo Pessoal

4.2. Pesquisas Iniciais, Caderno de Bordo e Cronogramas que não Chegaram
a Dar Certo

Durante a disciplina de Pesquisa em Artes Visuais, no primeiro semestre de
2019, decidi que meu trabalho final seria de fato, desenvolvido através da escrita e
comecei a produzir os primeiros textos. Alguns, desta primeira série de textos, foram
descartados ao longo da pesquisa, mas alguns compuseram a versão final do livro,
fazendo parte desse segundo grupo, os seguintes títulos: “Construir um pensamento
lógico-linear é como comprar umas bruzinhas”; “Conversas de ônibus”; “A docência é
uma goiabeira” e “Eu me lembro”. Criei uma série de outros títulos que serviriam como
temas disparadores para a produção de novos textos, como “Tem uns momentos em
que tudo é insight”; “Aula prática”; “Encontros na escada ali do lado”; “Coletivo Souza
Cruz”; “A louca da teoria”; “Ranço”; “Falar bobagem é melhor que não falar” e “Aquele
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papo de inspiração”; dentre estes, alguns se transformaram em frases, imagens ou
não chegaram a ser desenvolvidos.
Figura 11 – Ranço, Edison Franco, 2019

Fonte: Acervo Pessoal

Durante o primeiro mês de TCC segui indecisa sobre direcionar a minha
escrita especificamente à educação ou seguir com produções semelhantes às quais
eu já estava habituada, como os poemas, poesias e crônicas. Após o pequeno
conjunto de textos produzidos na cadeira de Pesquisa em Arte entrei em um período
inoperante, pensando sobre o que eu faria, no entanto, sem produzir absolutamente
nada, nenhum texto de nenhum tipo. Com o tempo passando e a cobrança da
orientadora sobre apresentar algo, decidi que voltaria minhas investigações para a
docência e iniciei a atividade criando um caderno de bordo do TCC, escolhi um dos
meus cadernos que havia comprado para as disciplinas de Desenho que acabei nunca
utilizando, desses comuns de capa dura preta em tamanho A5; imprimi e colei ao
longo de suas páginas os primeiros textos realizados no semestre anterior e passei a
levar o caderno comigo para todo o lugar que ia, todos os dias, na expectativa de
começar a produzir novamente, fosse através das aulas na UERGS, em alguma
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palestra que eu viesse a participar ou qualquer outra coisa que motivasse uma escrita
relacionada com a pesquisa.
Figura 12 – Registro do caderno de bordo em fase inicial.

Fonte: Acervo Pessoal

Felizmente as cadeiras de Laboratório de Educação em Artes Visuais I e II,
ambas na terça-feira, foram exatamente o disparador de ideias que faltava, como
pode-se concluir ao relacionar o título da disciplina com o fato de que o tema de
pesquisa havia finalmente sido delineado tendo como enfoque a educação e questões
sobre ensino e aprendizagem. Assim sendo, praticamente todos os assuntos que
surgiam a cada encontro, falas de colegas e da professora, ideias que surgiam a partir
das atividades realizadas em aula, situações que eu relacionava com o novo trabalho,
leituras e artistas que eram indicados como referência. Tudo gerava reflexões sobre
o TCC e consequentemente anotações, desenhos e mapas mentais que foram
tomando conta do caderno de bordo. Com isso foi tornando-se cada vez mais claro
que além de a investigação debruçar-se muito mais sobre a formação docente do que
sobre a educação de forma geral e escolar, como era a intenção no início, tratava-se
especificamente da minha formação, por isso o interesse pelo conceito de experiência
surgiu e por esse motivo ainda é que a pesquisa pode seguir por caminhos
entrelaçados à educação, por tratar-se de uma análise de acontecimentos vivenciados
através de um curso de licenciatura.
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Figura 13 - Composição presente no caderno de bordo III – Cronogramas, 2019

Fonte: Acervo Pessoal

Criei ao longo da pesquisa uma série de cronogramas a fim de encontrar um
modo de manter um ritmo de escrita, como se pode ver nos exemplos acima. A
estratégia era basicamente retomar minhas experiências durante os últimos quatro
anos de formação, realizando uma varredura em acontecimentos, conhecimentos,
anotações, trabalhos, referenciais e materiais diversos produzido até o momento;
seguido dessa ação haveria uma seleção de alguns desses motivos, que serviriam
como ferramenta para minha produção poética. Das temáticas abordadas eu produzia
textos, buscando experimentar formas variadas de escrita, - vezes mais poéticas,
outras em listagens, humorísticas, ácidas, etc. - e dos textos procurava gerar imagens,
através de colagens, desenhos ou apropriações. Quando chegava o momento de
produzir imagens no entanto era o problema maior, as formas desenhadas nas quais
conseguia pensar apareciam em sua maioria com teor ilustrativo ao texto, evento
exatamente do qual eu pretendia escapar e as colagens pareciam não dialogar com
os textos já produzidos, assumindo uma visualidade que até me interessava mas
parecia tomar outros caminhos distantes da intenção do livro.
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Figura 14 - Composições em fase de experimentação – Colagens manuais, 2019

Fonte: Acervo Pessoal

Ainda evitando trabalhar a produção de imagem por caminhos óbvios e
manuais, como através de desenhos, pinturas, fotografia e mesmo colagens manuais
ou digitais, busquei criar imagens a partir da escrita, utilizando somente palavras em
diferentes composições gráficas a fim de experimentar efeitos visuais, vezes
sobrepondo frases, espalhando palavras sobre a superfície da página, trabalhando
com diferentes cores e fontes (figuras 15 e 16). Passei a produzir um grande número
tanto de textos quanto de imagens até que ambas as linguagens começarem a se
integrar naturalmente, mas seguia tendo dificuldade para encontrar referenciais
teóricos que auxiliassem a sustentar essas produções e o que deveria ser um livro
começou a se tornar um grande inventário de experimentações entre palavras e
imagens que diziam respeito à minha vivência de alguma forma mas não pareciam
criar uma narrativa ou mesmo conversar entre si.
O resultado dessa produção quantitativa de coisas aparentemente dispersas
foi que passei a focar somente na produção do objeto artístico e deixei de lado a
pesquisa, enquanto na verdade as duas coisas deveriam acontecer simultaneamente
de forma que uma fomentasse a outra. A cada nova orientação o número de páginas
do livro aumentava mas o mesmo não funcionava enquanto um conjunto e foi somente
após a pré banca que as coisas passaram a fluir de forma um pouco mais organizada,
motivada pela pressão em relação aos prazos de entrega e pelo contato com alguns
novos referenciais.
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Figura 15 e 16 - Composições em fase de experimentação, 2019

Fonte: Acervo Pessoal

4.3.

O Dueto “Palavra-Imagem”

Novos tópicos de pesquisa entravam em pauta ao ponto em que as
orientações tinham continuidade. Diversos questionamentos foram levantados sobre
como se daria a poética do trabalho considerando seu desenvolvimento através da
textualidade, questões sobre a estética da escrita, da visualidade do texto contínuo
desacompanhado de imagens e o formato de apresentação do objeto artístico
principalmente. Parecia cada vez mais difícil afirmar a produção de um trabalho
poético de Artes Visuais sem a presença de imagens, porque a noção de imagem é
exatamente o elemento central do curso. Após quatro anos de graduação estudando,
debatendo, analisando a história da arte através de imagens, aspectos formais de
obras apresentadas por diferentes artistas, códigos e símbolos, a sintaxe da
linguagem visual, a cultura visual, a leitura de imagens, a produção, a apropriação, a
intervenção e ressignificação de imagens, o desafio era agora trabalhar através da
escrita e reformular sentidos para a ideia e utilização de imagem.
A cada orientação a história repetia-se e os encaminhamentos eram
praticamente os mesmos: experimentar a produção de imagens, por meio do desenho
ou da pintura, ou ainda através da apropriação de imagens, intervenções e colagens.
Porém, cá entre nós sujeito-leitor que vem me acompanhando até agora, essas
experimentações não vinham sendo profundamente realizadas, o sentimento
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existente era de que na verdade eu já vinha produzindo imagens esse tempo todo
através dos textos, as próprias palavras eram as imagens.
Como foi dito no início desta pesquisa, existe uma gama de produções dentro
da arte conceitual que trabalha a relação entre palavra e imagem, criando um vínculo
que não necessariamente estabelece hierarquia entre essas duas linguagens, mas
sim, propõem uma nova lógica de percepção e correlação visual. Dessa forma, os
símbolos numéricos e caracteres tem seu próprio valor enquanto imagem e a
formatação textual sobre uma superfície pode vir a sugerir diferentes visualidades que
são tão parte da escrita quanto o próprio significado das palavras; onde antes havia
pinturas e esculturas, agora havia itens de documentação, mapas, fotografias, listas
de instruções (ARCHER, 2012, p.78). Sabendo disso dei continuidade a pesquisa no
período pós-banca retomando materiais de arte contemporânea, especialmente
voltados a arte conceitual, a fim de trazer tanto a pesquisa quanto a produção artística
aporte teórico e referências visuais.
Um trabalho bastante conhecido que pode servir para pensar essa relação
dupla de palavra-imagem é a obra “Uma e três cadeiras” (1965) de Joseph Kosuth,
que possui dois elementos constantes, o primeiro é a definição da palavra “cadeira”
de acordo com o dicionário, exposta em uma escrita ampliada e a segunda, instruções
para a montagem da instalação, que determina escolher uma cadeira qualquer,
posicioná-la em frente a uma parede e fotografá-la; o resultado da obra é a colocação
das três cadeiras (objeto, fotografia e significado) lado a lado dentro da galeria (Figura
14). Poderia levantar-se a hipótese de que fotografia e o texto acabariam recebendo
um menor valor ou atenção dentro da obra de Kosuth, por parecerem referir-se ao
objeto de forma documental, a fotografia levanta suspeitas enquanto confiabilidade e
exatidão, porém representa exatamente a cadeira física presente no espaço,
enquanto a definição não nos dá a visualidade do objeto cadeira, mas o nomeia e
define o que ele é, tornando a peça apresentada apenas como um exemplo único e
isolado dentre tantas possibilidades de cadeira. São esses tipos atravessamentos que
tornam a relação palavra-imagem tão potente, abrindo possíveis interpretações muito
mais amplas do que a utilização de apenas uma que a linguagem permitiria.
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Figura 17 - Uma e três cadeiras, Joseph Kosuth, 1965.

Fonte: Agora Alternativa

Mel Ramsden, entre o fim dos anos 1960 e início dos 1970, produziu uma
série de pinturas sobre tela, as quais apresentavam textos informativos sobre a
composição formal e material da própria obra, como em “100% abstrato: Pó de bronze
de cobre 12% / resina acrílica 7% / hidrocarbonados aromáticos 81%” (1968). Raquel
Stolf é uma artista brasileira que investiga questões a respeito do silêncio, sonoridade
e processos de escrita, em seu trabalho “Lista de coisas brancas – coisas que podem
ser, que parecem ou que eram brancas” (2002-2009), como o próprio nome explicita,
inventaria uma série de palavras que se referem a coisas brancas, alimentos, objetos,
sentimentos, pensamentos, etc. As palavras são confeccionadas em papel adesivo
branco e espalhadas ao longo do espaço expositivo, alternando sua forma a cada
montagem.
Figura 18 – 100% Abstrato, Mel Ramsden

Fonte: Wikiart
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Figura 19 – Lista de coisas brancas, Raquel Stolf, 2002 - 2009

Fonte: Prêmio Pipa

As noções de arte conceitual, assim como os trabalhos citados acima e
diversos outros dos quais tomei conhecimento ao longo do curso foram muito
importantes

durante

o

processo

de

construção

da

pesquisa,

amparando

referencialmente esta monografia e ainda propondo aproximações e distanciamentos
em relação ao trabalho artístico. Pude a partir destes trabalhos compreender o que
da arte conceitual existia em minha produção e encontrei para além da utilização das
palavras, a preocupação com a ideia, discurso carregado pelo objeto artístico; os
textos carregados de ironia, acidez e crítica em relação a questões que dizem
respeitam aos sistemas educacionais escolares e de ensino superior, ao tratar de
questões sobre o descaso com a educação ou depressão e hierarquias no ambiente
acadêmico, como as denúncias de aspecto social trazidas pelos trabalhos de arte
conceitual. Segui identificando características semelhantes ao aproximar minhas
composições de uma série de trabalhos de artistas conceituais, dentre essas
características estava o rompimento de um formalismo, através da escrita, tanto no
vocabulário quanto na formatação das palavras; a apropriação e cópia de imagens e
frases e em algum ponto a participação do público, na forma de exposição do objeto,
que ficaria disposto sobre uma mesa com um bloco de notas e uma caneta ao lado,
convidando o público a compartilhar experiências de formação docente escrevendoas no papel e inserindo-os entre as páginas do livro.
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5. LIVROS E CADERNOS

“As palavras têm uma particularidade essencial que é perfeitamente
apropriada à investigação do artista visual” (ARCHER,2012, pg. 78).
Na verdade, esse capítulo é quase como o Arcano Zero1, a primeira e última
carta do baralho e é tanto o capítulo que encaminha para o final da pesquisa quanto
poderia ser o início. Porque mais ou menos inconscientemente durante esses quatro
anos de curso tudo encaminhava-me para trabalhar com a escrita e tanto na disciplina
de pesquisa quanto na de TCC eu afirmava que faria e que apresentaria um livro como
trabalho de conclusão de curso. Extremamente feliz, apesar de cansada, apresento o
resultado dos meus esforços.
Figura 20 - Capa e Contracapa do livro “A docência é uma goiabeira, 2019.

Fonte: Acervo Pessoal

Refere-se ao “Louco”, de número 0 e 22 no baralho de 78 peças do Tarot. É uma carta cíclica que
fala de renovação e representa tanto o início quanto o fim do baralho. Esta carta significa loucura,
insegurança, espontaneidade, arrebatamento, início de uma aventura, tendência a ser guiado pela
própria intuição.
1
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Após todas as referências que citei até o momento, gostaria de apresentar as
três últimas (e de forma alguma menos importantes) que foram responsáveis por
auxiliarem-me a pensar o resultado formal deste livro, trago-as principalmente por
interesse estético, pois foram inspirações para pensar a formatação e visualidade da
escrita, posicionamento espacial das palavras e das imagens, correlação dessas
palavras e imagens ao longo do livro, tamanho e tipo das fontes, até a determinação
do tamanho e papéis na hora da impressão.
O primeiro contato que me levou a de fato construir um livro foi o trabalho
“2013” (2013), de Fabiano Gummo, que havia sido apresentado a mim pela professora
Mariana Silva logo no início da disciplina de Pesquisa em Artes visuais, quando
comentei meu interesse em fazer um livro. Encantei-me primeiramente pelo ar
megalomaníaco daquelas 414 páginas. Um absurdo! E depois pela relação entre
aquelas imagens e palavras colocadas lado a lado infinitamente, 365 capítulos, um
para cada dia do ano em que a obra foi produzida. Interessei-me pela potência que
havia em cada conjunto de páginas, tornando possível relacionar título, palavra e
imagem, ao passo em que cada um funcionava também isoladamente, criando outras
possibilidades. A descentralização das formas ocupando a superfície das páginas, às
vezes em textos contínuos, outras com a escrita ocupando o meio da página, ou bem
abaixo, num cantinho da folha; com fontes simples e pequeníssimas até caracteres
enormes e pesados atravessando as laudas sob o miolo do livro. A sensação de uma
história contínua, quebrada no meio por uma foto ou desenho, uma frase solta.
Além da utilização de diversas configurações formais, Gummo constrói seus
textos de forma bastante experimental, passando por narrativas literárias, crônicas,
listas, proposições como happenings, diálogos e textos em inglês. As imagens são em
sua maior parte fotografias e desenhos autorais mas existem algumas apropriações e
intervenções, como é o caso do capítulo 123, intitulado “A Noite” (p.143). Busco
reproduzir boa parte dessa estética visual através da formatação do meu livro,
utilizando diferentes tipos de letra e espaços na superfície da página; construindo
ilustrações que ao mesmo tempo possam conversar diretamente com o texto com o
qual são colocadas, mas que possam funcionar isoladamente se for o caso.
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Figura 21 – 2013, Fabiano Gummo, 2013.

Fonte: Acervo da Pesquisa

Figura 19 - Composição presente no livro “A docência é uma goiabeira”, 2019.

Fonte: Acervo Pessoal
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Outro aspecto importante a partir do qual posso relacionar meu trabalho com
a obra “2013”, é pela escrita informal, a citação de pessoas conhecidas pelo autor,
pensamentos, além dos trechos que abordam o processo de desenvolvimento do
próprio TCC enquanto desenvolve sua pesquisa, como faço na seguinte escrita:
“O TCC é uma utopia e ao mesmo tempo não é nada demais. Um trabalho
como qualquer outro, onde escrevemos coisas que pensamos, coisas que
desejaríamos ter feito, ou fizemos, mas não foi tão importante assim. O TCC é um
trabalho cansativo, que suga e no fim das contas junta poeira nas prateleiras da
universidade. Eu já li diversos TCC’s medíocres, sem a mínima concordância,
estrutura, chatos mesmo e provavelmente o meu será um desses quando chegar ao
fim. Inclusive, provavelmente eu vou ter que discutir com a minha orientadora para
incluir essa escrita na minha pesquisa, porque não é o que se espera, a verdade não
é o que se espera, mas o TCC é uma obrigação enlouquecedora, doentia e em certo
ponto um pouco inútil. Seguimos trabalhando a partir de planejamentos de ensino
arcaico, com páginas de narrativas a fio e nenhum diálogo. Esse texto é mais um
desabafo, porque o tempo que eu investi sentada na frente de um computador poderia
ter sido um tempo de encontros, de trocas. Eu sinto que o que eu ando escrevendo
em nome dessa pesquisa não traduz quase nada do que eu aprendi em quatro anos
de experiência, não é a verdade sobre nada nem ninguém, nem sequer para mim
mesma; a verdade, se é que ela existe, está mais próxima daquilo que acontece dentro
ou fora de uma sala, num lugar qualquer onde haja outras pessoas. Alguma coisa
semelhante com a verdade que acontece quando essas pessoas olham-se dentro dos
olhos, falam, tocam e buscam escutar-se e entender-se de forma a gerar afeto,
estesia.”
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Figura 22 – 2013, Fabiano Gummo, 2013

Fonte: Acervo da Pesquisa

Esse aspecto de certa forma bibliográfico de falar a partir das próprias
vivências está presente também na obra “Começo [autobiografia]” (2004), da autora
Nathalie Quintane. A poética desse trabalho é desenvolvida através de uma
linguagem experimental, que vai desde uma linguagem lírica, até escritas mais
objetivas, irônicas e reflexivas, que remontam a vida da protagonista do seu
nascimento à fase adulta.
Quintane constrói sua autobiografia por uma sucessão de formas breves:
pequenos excertos descritivos, formulados em até cinco linhas; poemas
curtos de alta carga lírica e versos livres; diminutos contos de ares
surrealistas. À multiplicidade de gêneros corresponde uma variedade de
tipografias na página, com letras de fonte e tamanho diversos, diferentes
espaçamentos entrelinhas, impressão ora no centro, ora no topo, ora no pé
da folha. Quase aos moldes de um diário, as ideias, imagens e estruturas
gráficas alternam-se ao correr livre da mão, que transpõe para a
espacialidade da página a busca estética e ética de toda autobiografia.
(BERTGES; PEREIRA, 2018, p.149)
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Figura 23 – Começo [Autobiografia], Nathalie Quintane, 2004

Fonte: Acervo da Pesquisa

Por fim, a referência com a qual tive contato por indicação dos professores no
dia da pré-banca e serviu de pontapé para reestruturar toda a estética das imagens
que eu vinha utilizando até então, Arthur Barrio, e seus “Cadernos-Livros”, iniciados
por volta de 1967, quando o artista passa a viver no Rio de Janeiro e estudar pintura
na Escola Nacional de Belas Artes (Enba). Esses cadernos são inventários
manuscritos que contém anotações por escrito, registros desenhados, fotografados e
colados, pintados; possuem caráter livro, sem um tema determinado, mas seguem as
linhas de raciocínio levantadas pelo autor numa série de outros trabalhos que
desenvolve através de instalações e manifestos principalmente. Suas obras tem um
viés crítico extremamente forte com a situação social e econômica do terceiro mundo;
a comercialização de arte que faz desvalorizar a experiência e ainda o
condicionamento

dessas

produções

artísticas

pelos

materiais

de

arte

comercializados.
A obra de Artur Barrio constitui, na sua singularidade radical, um caso muito
particular do modo como a arte pode renunciar à sua objectualidade, numa
crítica particular das suas condições de produção, circulação e consumo na
sociedade contemporânea. Barrio não produz 'obras de arte', antes suscita
situações nas quais constrói um discurso pessoal em que se apropria do real,
reconstituindo-o poética e politicamente nos resíduos desse mesmo real que
evidencia e que nos são frequentemente ocultados pela domesticação social
do gosto e pela autolegitimação social do objeto artístico. Os seus projetos
são constituídos por situações em que o artista utiliza materiais precários e
perecíveis, muitas vezes orgânicos, que impossibilitam a sua reapropriação
por parte de um sistema da arte ainda comprometido com a circulação
fetichista do objecto ou do documento. (FERNANDES, 2002, p.16)
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Figura 24 – Caderno Livro, Arthur Barrio, 1973.

Fonte: Cadernos Afetivos

Interesso-me por Barrio devido à essa “estética bagunçada”, que era uma das
características existentes no meu Caderno de Bordo e que foi perdendo-se a medida
que as escritas iam sendo selecionadas, passadas para um documento digital, para
depois ainda passarem por um projeto gráfico que trabalhava todas as composições
digitalmente fazendo com que fossem se afastando da aparência de algo feito
manualmente, da ideia de rascunho e imediaticidade.

Figura 25 – Caderno de Bordo, Luyza Tomazzoli, 2019

Fonte: Acervo Pessoal
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Foi por meio do contato com o trabalho de Barrio que pude enfim visualizar a
estética que eu desejava para a apresentação do livro. Passei a utilizar tinta e folhas
coloridas em experimentações a fim de alcançar resultados semelhantes com a
visualidade apresentada em seus Cadernos Livros, assumi minha própria caligrafia,
deixando de passar os textos para fontes digitais, como estava fazendo até então com
a maior parte das produções textuais das frases mais curtas ou palavras individuais
nas páginas. Nesse momento, consegui olhar com mais maturidade para meu trabalho
e me dei conta de que as imagens presentes no livro eram em sua maioria colagens
e apropriações de imagens digitais e não estabeleciam diálogo algum com essa
produção manual e fluida que encontrei na produção de Arthur Barrio e trouxe para
minhas composições, consegui finalmente desapegar de boa parte das composições
feitas até o momento e risquei tantas páginas que de aproximadamente 100 foram a
cerca de 40 páginas ao final dos cortes.
Feito isso, com a saída de noventa por cento das imagens existentes no
trabalho, me deparei com uma produção quase completamente em preto e branco,
com exceção de alguns detalhes em vermelho, rosa e verde que restaram ao longo
do livro. Resolvi assumir essa estética mais minimalista, passando as imagens que
eram rosas para o vermelho, realizando alguns desenhos simples em caneta
permanente preta de diversas espessuras e trouxe de volta algumas colagens
manuais em tons de preto, branco e cinza que havia feito no início da pesquisa. Segui
com as experimentações de fontes para as escritas tendo como base as escritas livres
de Barrio, testando diferentes tamanhos e formatos sobre as páginas A5 com minha
própria caligrafia, até encontrar um padrão visual que me agradasse e desse à essas
escritas uma ideia de conjunto, unidade.
Figura 26 – Composições em fase de experimentação, 2019

Fonte: Acervo Pessoal
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Identifico-me com o autor ainda porque este não se vê necessariamente na
condição de artista, ao passo em que produz esses livros e não os nomeia como livros
de artista, criando essa nova categoria de Cadernos Livros para seu trabalho. A
pergunta “Tu vai chamar de livro de artista?” foi uma das primeiras que ouvi e seguiu
frequente do início ao fim da produção do meu trabalho artístico. Basta construir algo
que em seu resultado final assemelhe-se a um livro, em artes visuais, para que o
objeto caia logo dentro dessa categoria que é na verdade tão ampla em suas
possibilidades de produção e visualidade, e acaba inclusive por vezes escapando ao
próprio formato clássico de um livro, assumindo formas de caixas, maletas, saindo de
objetos centrais para ocupar o espaço criando instalações, entre diversas outras
possibilidades.
Desconsidero antes de mais nada a possibilidade de nomear esse trabalho
como sendo um livro de artista, primeiramente porque não vejo-me enquanto artista,
mas sim como professora, e por este motivo, busquei durante toda a pesquisa falar
de educação, ensino e aprendizagem, utilizando de minhas próprias experiências
docentes para abordar esse assunto. Retomando o ensaio escrito para a disciplina de
Linguagem e expressão Tridimensional IV, no qual falo sobre o processo de
construção do trabalho “EscritoFrenia”, encontrei a seguinte introdução abordando a
questão do livro: “optei por apresentar como resultado final dessa disciplina um livrodiário, ou livro registro, (formas como eu gosto de chamar) trabalho comumente
chamado por livro de artista no campo artístico(...)”. Esse fato demonstra que a ideia
de me colocar na posição de artista não estava em pauta desde o princípio. Enquanto
a categoria Caderno-Livros, apesar de interessar-me muito, parecia aproximar-se
mais do resultado visual contido no caderno de bordo do que no objeto artístico final.
Por fim, decidi chamar apenas de livro, um livro que inventaria experiências docentes
e busca ser de certa forma uma ponte entre futuros docentes e eu, uma possibilidade
de compartilhamento de vivências, ao ponto em que o livro se dá por concluído por
enquanto devido a necessidade de apresentação da pesquisa, mas segue em aberto
para modificações e inserções de novas experiências, podendo vir

a ter sua

diagramação aberta a participação do público no futuro (com páginas em branco para
receber a escrita de outras/os docentes por exemplo) ou mesmo a partir de vivências
que venham a me contar e ainda inserir no livro através do modo de exposição que
comentei, com a utilização do bloco de notas e caneta colocados juntamente ao livro
no espaço expositivo.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse último ano de formação gerou-me tantas reflexões que não caberiam
neste capítulo ou mesmo nesta pesquisa, motivadas pelo acúmulo de saberes
somados à sensação de nunca saber o suficiente, pela minha função de educadora
que tomou novas proporções, pelo anseio de realizar novos projetos a partir de tudo
que aprendi. Quero então apenas concluir sujeito-leitor, um pensamento que está em
meus agradecimentos: não consigo mais pensar na palavra educação sem pensar em
carinho.
Essa frase simplesmente resume tudo que eu vivi até aqui, é o resultado do
que experienciei e atravessei até o presente momento e acredito que sentimento
nenhum me alegraria mais do que este, carinho. O que eu vivenciei trabalhando na
escola gerou a maior parte dos textos do livro que podem ser considerados leves,
alegres, esperançosos; ao passo em que a universidade, durante esta mesma etapa,
apesar de ter sido a mediadora dessa ação e a ponte que me forneceu os
conhecimentos e ferramentas necessários para atuar como educadora, não carregam
o mesmo sentimento, pelo contrário, carregam em tom de ironia e humor, um
sentimento de desgaste, esgotamento mental e emocional. De forma alguma esse fato
significa que a escola é um lugar somente de realizações positivas enquanto a
universidade

é

um

espaço

desgostoso

do

qual

guardo

rancor,

carrego

conscientemente lições importantíssimas de ambos os espaços e entendo esses altos
e baixos presentes em cada escrita como o resultado de um momento específico de
minha formação, acompanhado diversos acontecimentos paralelos e fatores que
cruzaram minha vida e produção acadêmica durante este período.
Sobre esses sentimentos e experiências que atravessaram a minha formação
docente e o desejo de compartilhá-las com outros/as graduandos/as, como comentei
no primeiro capítulo citando o “Manual de Sobrevivência da Professora Estagiária (em
Tempos de Crise): Instabilidade, Rotina e Caos”, faço as últimas relações entre meu
livro com o projeto do professor Cristian Poletti Mossi, intitulado “Postais para o
Futuro”. A ideia deste trabalho veio por meio das orientações de estágio realizadas
pelo professor universitário e o levantamento de perguntas como, “A partir da sua
experiência com a disciplina de Estágio em certo curso de formação, o que você
gostaria de dizer para um futuro estagiário?” e “Que escritas ou imagens seriam

54

utilizadas para transmitir esse comunicado?”. O intuito desse projeto é acumular
relatos, conselhos, propostas e ideias no geral sobre a formação docente através da
experiência e estágio para que qualquer pessoa possa acessar, (da mesma forma
como qualquer pessoa pode mandar o seu “recado de estágio”) criando uma ponte e
uma forma de diálogo entre antigos e futuros estagiários de diferentes lugares e cursos
por aí.

Figura 26 - Postais para o Futuro, Cristian Mossi, 2018.

Fonte: Postais para o futuro

Encontrei no

projeto

“Postais para

o Futuro” a

possibilidade do

compartilhamento, afeto e acesso aos outros, que gostaria de construir através da
minha poética. Mesmo possuindo formatos díspares, sendo o primeiro um blog e o
segundo um livro impresso, esse trabalho me motivou a seguir com a ideia de
compartilhamento de experiência através da escrita e a partir da vivência enquanto
docente, educador/a. A sensação que tive em relação aos Postais Para o Futuro,
foram a de acolhimento e olhando uma série de postais no site encontrei recados que
desejei ter lido antes, durante as primeiras experiências em sala de aula com os
estágios e PIBID. Dessa forma, vejo um ponto de aproximação em ambos os
trabalhos, na possibilidade de a partir do encontro entre as experiências descritas por
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um/a estagiário, educador/a e as de quem lê (tendo já passado por experiências
semelhantes ou tendo essas primeiras vivências docentes a passar) vir a nascer um
reconhecimento, amparo de algum tipo e uma espécie de ligação, união entre essas
pessoas que se dedicam a educação.
Tendo em vista o desejo de falar sobre educação de forma expandida e
produzir um objeto que pudesse vir a gerar sensações de identificação, encontro e
mesmo acolhimento (como senti em relação aos postais) em maior ou menor grau de
afeto com o público docente, acredito que o compartilhamento de experiências deu
conta de abraçar minha ambição inicial e posso assim me sentir satisfeita
independente dos apontamentos vindos da banca e orientação em relação a esse
desejo parecer pretencioso ou poder dar ao trabalho artístico a sensação de algo
utilitarista. Não creio que seja esse o caso e ainda, tendo consciência de que a partir
do momento em que o trabalho está “pronto”, - o que para mim, resume-se ao instante
em que o tempo disponível para a produção do projeto acaba - o controle que temos
sobre ele se esvai e nossos desejos sobre seus resultados, desdobramentos, afetos
e utilidades pouco importam, sigo pensando que nenhuma produção, principalmente
artística, existiria se não fosse pela motivação do nosso mero desejo de consumação
guiado por algum ideal particular. Deixo a seguir um breve relato acalentador do autor
citado anteriormente, Harrell Fletcher:
Ela me contou que sua mãe leu o livro e que se apaixonou por ele. Aquilo me
fez parar. Eu queria que as mães gostassem do meu trabalho? Por um
segundo aquilo pareceu meio chato. Mas depois de refletir um pouco mais,
percebi que sim, que eu queria que mães gostassem do meu trabalho. Eu
queria que todos os tipos de pessoas adorassem o meu trabalho e que
também sentissem diferentes emoções com relação a ele. (FLETCHER,
2009, p.60).
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