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RESUMO

Este trabalho pretende compreender o processo artístico como uma possibilidade educativa
condizente com uma perspectiva que valoriza as singularidades dos indivíduos ao mesmo tempo
que permite que eles vivam o espírito do seu tempo. Para tanto, parte das experiências artísticas
da autora, que também é educadora, para avaliar criticamente se este modelo possui fundamento
no ambiente educativo.

Palavras-chave: Educação. Processo artístico.
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ABSTRACT

This work wants to understand the artistic process as an educational possibility that can value
the singularity of the people and at the same time can allow them to live the spirit of their time.
For that, this work takes in consideration the artistic experiences of the author, who is also an
educator, to analyse if this model is appropriated to the educational environment.

Key-words: Education. Artistic process.

7

LISTA DE FIGURAS

1 “O Casamento dos Arnolfini” – Jan Van Eyck, 1431 (Renascentismo)..........................18
2 “Boulevard du Temple" - Daguerre, 1838........................................................................19
3 “Impressão: Sol nascente” – Claude Monet, 1873 (Impressionismo) ............................20
4 Jackson Pollock (Expressionismo) .....................................................................................20
5 “A Persistência da Memória”- Salvador Dalí, 1931. (Surrealismo) ...............................21
6 A Chegada do Trem à Estação, filme dos Irmãos Lumiére.............................................22
7 Merz Bau (Casa Merz), por Kurt Schwitters, 1923 .........................................................22
8 Registro do Labor(ócio) – jun/2013....................................................................................28
9 Quadrinho (1/4) do projeto “Lasthenia Suissac” .............................................................31
10 Quadrinho (2/4) do projeto “Lasthenia Suissac” ..........................................................32
11 Quadrinho (3/4) do projeto “Lasthenia Suissac” ...........................................................32
12 Quadrinho (4/4) do projeto “Lasthenia Suissac” ...........................................................33
13 Algumas imagens de Fragmentos Incomunicáveis I ......................................................36
14 Enquadramento da câmera em Waitscape ....................................................................37
15 Performer quebrando um dos copos na performance “Como esquecer” ....................40
16 Registros do espetáculo “Alfândega” ..............................................................................41
17 Performance “Tríptico” – dia 2 – em Mapa corpo(rativo) com La Pocha Nostra ......43
18 Projeto piloto de “Graça na Praça” em teste ................................................................44
19 Instalação “El cuerpo no puede reducirse a una secuencia de números” …………....46
20 Imagens do computador que estava disponível ao público para interação (clicando
“1”) ..........................................................................................................................................46
21 Realizando testes de disposição de garrafas para a performance “(des)ordem”.........47

8

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Formações artísticas entre 2013 e 2015 .............................................................25
Tabela 2 – Investigações artísticas realizadas em 2013 ......................................................26
Tabela 3 – Investigações artísticas realizadas em 2014 ......................................................26
Tabela 4 – Investigações artísticas realizadas em 2015 ......................................................26

9

SUMÁRIO

1 REFLEXÕES SOBRE O “EDUCAR”: INTEGRAR OU ACOMODAR?......................10
1.1 O que caracteriza o espirito de nosso tempo? .................................................................15

2 REVISITANDO MEU PROCESSO ARTÍSTICO ...........................................................24
2.1 Trajetória...........................................................................................................................24

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ......................................................................................48

4 REFERENCIAS...................................................................................................................52

10

1 REFLEFÕES SOBRE O “EDUCAR”: INTEGRAR OU ACOMODAR?

O homem existe – existere - no tempo. Está dentro. Está fora.
Herda. Incorpora. Modifica. Porque não está preso a um tempo
reduzido a um hoje permanente que o esmaga, emerge dele.
Banha-se nele. Temporaliza-se. [...]. Herdando a experiência
adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições do seu
contexto, respondendo ao seus desafios, objetivando-se a si
próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o homem num
domínio que lhe é exclusivo – o da História e o da Cultura.
(FREIRE, P.,2007, p. 49)

Introduzo este trabalho com as palavras do educador brasileiro Paulo Freire para
apresentar a visão que direcionará este ensaio e, ao mesmo tempo, exponho-as para questionar
a condição dos indivíduos na contemporaneidade enquanto seres capazes de responder aos
desafios de sua época. Minha constatação inicial é a de que estamos vivenciando, ao menos no
Brasil, um período de grandes contradições na área educativa e social, em que os indivíduos,
por transitarem por distintos ambientes educativos - família, rua, escola, trabalho, internet,
celular, televisão – nem sempre possuem a segurança, autonomia e/ou permissão necessária
para expressarem da mesma maneira ideias que atravessam seu pensamento nestes ambientes
distintos.
Enquanto alguns indivíduos desenvolvem em alguns destes ambientes sua capacidade
de integrar-se às condições de seu contexto de maneira autônoma e independente, contribuindo
conscientemente com a construção histórica e cultural da humanidade, perdem-nas no momento
em que são impelidos diretamente ou indiretamente a reproduzir comportamentos e
pensamentos sem terem tido a oportunidade de formularem respostas condizentes aos seus
próprios critérios de julgamento. Não que esta perda seja uma regra, mas parece haver muito
mais estímulos de experiências alienantes que libertadoras. É, então, questão de sorte a garantia
da construção de uma sociedade igualmente e integralmente liberta para viver o espírito de seu
tempo e, portanto, ainda um tanto utópica a afirmação apresentada pelo educador brasileiro.
Neste sentido, compreendo que facilitaria bastante se os diversos ambientes educativos
(formais ou não) conciliassem-se junto à visão de permitir a manifestação das singularidades
dos indivíduos, compreendendo o ser humano como um ser capaz de produzir conhecimento,
produzir cultura e humanizar a realidade, ou seja, de integrar-se ao mundo como um indivíduo
pertencente ao espírito de sua época e que contribui com seu conhecimento para construir
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culturalmente sua realidade. Que estes ambientes articulassem um projeto que considerasse o
conceito de integração como uma das bases fundantes de suas ações, para assim, garantir uma
relação ativa do homem com/no espaço e com/no tempo.
No caso da instituição escolar, parece que a preocupação é tão grande em replicar
discursos educativos traduzidos em currículos, projetos pedagógicos e atividades, que se
tornaram esquecidos o desenvolvimento da alteridade e escuta, ou seja, elementos fundamentais
para a convivência humana. Como consequência, o indivíduo deixa de desenvolver sua
criticidade na criação de suas próprias respostas aos desafios da época, pois elas estas já lhe são
apresentadas prontas. É aí que o indivíduo passa a entrar no domínio da acomodação e deixa
de ser sujeito para tornar-se um objeto manipulável, adaptado ao que a realidade propõe, sem
autenticidade, autonomia e singularidade. (FREIRE, P., 2007, p. 50-51). E, sendo a escola um
dos espaços formativos que os indivíduos mais frequentam em suas vidas, nota-se que a
acomodação acaba por perdurar como conduta recorrente.
Mesmo quando a instituição escolar consegue viabilizar em seus discursos (e ações)
pensamentos emancipadores, dificilmente conseguem abolir as estratégias de controle social
(vigilância, sanções e exames) para disciplinar os indivíduos. Tais estratégias já estão tão
arraigadas na constituição estrutural da escola que é praticamente imperceptível o viés
doutrinador presente nesta estrutura, que acaba tornando-os dóceis e, ao mesmo tempo,
produtivos. É o caso da programação de atividades individuais de maneira coletiva (currículo
comum), a distribuição espacial dos corpos (carteiras, fileiras, salas seriadas) e a determinação
de um horário para as atividades (entrada, saída, intervalo, férias) eleitos a priori sem considerar
a heterogeneidade existente no grupo de indivíduos. Tal estrutura configura o “poder
disciplinador” que, de maneira lenta e progressiva, contribui significativamente para a anulação
dos desejos naturais dos indivíduos, além de agir de maneira punitiva com relação aos que não
se adequam às regras, ou seja, os “desvios”. (FOUCAULT, 1977 apud FLEURI, 2008, p. 471).
De acordo com Deleuze (1990) apud Costa (2004), a partir da Segunda Guerra, muito
em nossa sociedade mudou, de maneira que as ideias foucaultianas, representadas pelo conceito
de sociedade disciplinar, foram atualizadas para o termo “sociedade de controle”. Ocorre que o
comando social das instituições (prisão, hospital, fábrica, escola, família) não está
necessariamente vinculado aos dispositivos ou aparelhos reguladores da disciplina, mas sim,
estão distribuídos e interiorizados nos corpos e cérebros dos cidadãos. Para Costa (2004, p.
161):
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[...] a sociedade de controle seria marcada pela interpenetração dos espaços,
por sua suposta ausência de limites definidos (a rede) e pela instauração de
um tempo contínuo no qual os indivíduos nunca conseguiriam terminar coisa
nenhuma, pois estariam sempre enredados numa espécie de formação
permanente, de dívida impagável, prisioneiros em campo aberto. O que
haveria aqui, segundo Deleuze, seria uma espécie de modulação constante e
universal que atravessaria e regularia as malhas do tecido social.

Outro termo aproveitado por Foucault (1977) para se pensar a estrutura social
disciplinadora, o panóptico, foi também reelaborado. Se antes, o panóptico, ou seja, “espaço
fechado, recortado e vigiado em os seus pontos” (PRATA, 2005, p. 110) limitava-se à
resistência do espaço, na contemporaneidade isso não tem tanta validade, pois o olhar de
controle pode atravessar nas redes em uma velocidade acelerada e alcançar inúmeros outros
lugares. Além disso, também adquiriu características distintas: (i) muitos observam poucos; (ii)
espetáculo substitui a supervisão; (iii) os padrões são alcançados pela tentação e sedução e não
mais pela coerção. (BAULMAN, 2001 apud PRATA, 2005, p. 112).
Embora em certa medida alguns conceitos foucaultianos tenham passado por estas
atualizações, há uma matriz comum que parece prevalecer: a destituição da singularidade dos
indivíduos. Por isso, embora nós, enquanto sociedade, tenhamos consciência de que vivemos
em uma sociedade democrática na qual é proferido que cada indivíduo possui escolhas e,
portanto, poderia romper com esta estrutura alienadora, não parece que tenham sido oferecidas
oportunidades de uma formação crítica o suficiente para que o indivíduo perceba esta sujeição.
E por isso, a experiência escolar somada às outras experiências formativas constituem-se,
portanto, em um ciclo alienante e de acomodação dificilmente modificável.
Um exemplo disso é que, embora na atualidade não sejamos mais reféns dos meios de
comunicação de massa (televisão, jornal, rádio) como veículos exclusivos de informação
porque também podemos participar da produção e compartilhamento de mensagens (via
internet), ainda é comum observarmos no Brasil o compartilhamento de mensagens carentes de
reflexão crítica, fato que talvez seja decorrente de uma cultura que ainda carrega resquícios de
um país colonizado, cuja sujeição apresenta-se no cotidiano das pessoas.
A meu ver, para esta ruptura ocorrer, seria preciso o indivíduo circundar-se de
experiências formativas voltadas para a transgressão e para o fortalecimento da
autonomia/protagonismo, sendo que a “construção de processos participantes, dialógicos,
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críticos e cooperativos implica, pois, a desconstrução dos dispositivos disciplinares de poder”
(FLEURI, 2008, p.476) a partir de um olhar de um educador que entende que o ato de ensinar
“não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção” (FREIRE, P. 2006, p. 22). Isto significa considerar que todos os alunos,
independente da faixa etária, classe social e gênero, são produtores de conhecimento. Que o
conhecimento não está vinculado a um tipo específico de linguagem e, portanto, todo e qualquer
tipo de expressão humana é capaz de ser compartilhada, valorizada e de se tornar cultura.
Com base nisso, concordo com a perspectiva de Gomes-da-Silva (2007) que pensar a
ação educativa enquanto “relações comunicativas”, poderia

relativizar o “professor-centrismo” (tão frequente no meio educativo) na
medida em que possibilitaria a abertura da percepção do professor para as
singularidades dos alunos (expressas por meio de signos); também
permitiriam sua compreensão com relação à existência de um coletivo. Desse
modo, o professor deixaria de ser o mediador para ser interlocutor junto aos
alunos (GOMES-DASILVA, 2007 apud PAIVA, 2012, p. 49).

Assim se esvaziaria a hierarquia entre educador e educando, de maneira que

ao mesmo tempo em que uma pessoa ensina, também aprende com o outro.
Ao mesmo tempo em que um sujeito observa, também é observado pelo outro,
influenciando e sendo influenciado em seus processos afetivos, intelectuais,
decisórios, de ação, de interação, de comunicação”. (FLEURI, 2008, p. 477).

E uma vez participante de uma rede de convivência não hierárquica, que respeita a
autonomia e singularidade dos indivíduos, acredito que seria perceptível o “sequestro” de sua
liberdade criadora decorrente de sua relação com outras instituições de poder (família, escola,
igreja, mídias, economia), sobretudo porque conhece o estado de liberdade e estranha as
rupturas deste estado.
Apresentei as diferenças entre integração e acomodação para refletir um pouco sobre
quais seriam alguns dos caminhos possíveis para se constituir um processo educativo que atue
em consonância com o nosso tempo. E, a partir dos argumentos expostos, entendo que o
ambiente de educação formal (escola) está tão enraizado em uma estrutura institucional que
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dificilmente emancipará os indivíduos, até porque, hoje, a preocupação com a transmissão de
conteúdo supera a necessidade de estimular ambientes provocadores de reflexão e criticidade.
E porque teríamos que legitimar a educação escolar como único local para a construção de
conhecimento? Será que não haveria outras possibilidades de aprender?
Estou falando de um novo tempo, um tempo em que nossa forma de aprender e interagir
com o mundo superou as formas tradicionais de ensino. Um tempo não mais dependente
exclusivamente da linguagem verbal, até porque conforme nos apresenta Benjamin (1996), a
partir do surgimento da fotografia e a possibilidade de sua reprodução técnica, a proliferação
de imagens no cotidiano passou a acontecer com mais frequência e intensidade e, a nosso ver,
com a expansão dos textos hipermidiáticos nas redes virtuais de comunicação (internet)
conjugada com o aumento do consumo de aparelhos móveis (celulares, smartphones, tablets,
netbooks) a nossa realidade visível tornar-se-ia ainda mais complexa e, ainda mais "povoada"
por imagens, a qual consideramos mensagens educativas que direcionam os indivíduos a
perceber, relacionar, comparar, ou seja, aprender através de seus olhos. Além disso, conforme
já apresentado, imensa parte da população mundial é participante ativa desta produção
imagética, ou seja, além de receptoras, as pessoas são, agora, emissoras de mensagens visuais
a partir de um dispositivo portátil, que cabe em suas mãos, que é capaz de filmar, editar e
distribuir mensagens pela internet em uma velocidade instantânea.
Diante disso, novamente questiono: “Estariam os indivíduos compartilhando sua
singularidade nestas mensagens ou apenas sendo porta-voz do pensamento de outrem?”.
Acreditando na segunda opção, incorporar o status educativo nas tecnologias a partir do
estímulo e valorização destes compartilhamentos conjugados a uma reflexão crítica e estética
das mesmas, é função que cabe aos educadores desse novo tempo. Além disso, outro fator de
grande importância, é também a ampliação da capacidade de leitura crítica dos receptores das
mensagens visuais, pois dada a possibilidade manipulativa das imagens, é provável que os
sujeitos construam suas realidades pautadas em signos imagéticos falsos ou que possuam
mensagens que os conduzam para uma finalidade específica.
Mesmo sendo urgente a definição de uma agenda que contemple a formação crítica para
a produção e recepção de mensagens visuais no meio virtual, ainda existem aqueles que se
apegam em preocupações com relação ao aumento do uso das tecnologias no cotidiano:
condução dos sujeitos ao isolamento social, diminuição de seu interesse por práticas corporais
ou até mesmo trazer implicações para a estrutura de funcionamento de seu cérebro. Embora
sejam preocupações amparadas por argumentos coerentes, ainda refletem um espírito
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retrógrado e distantes da realidade que se apresenta (muito rapidamente) aos nossos olhos. Em
contrapartida, observo que inúmeras experiências educativas têm aproveitado este interesse de
crianças e jovens para se apropriar das tecnologias como recurso didático ou como novo
formato educativo (ensino à distância). São experiências que denotam uma tentativa de se
aproximar deste conhecimento, contudo ainda estão muito distantes de incorporar as referências
filosóficas que sustentam as relações das tecnologias com o mundo. Limitam-se ao uso das
tecnologias como ferramenta e não enquanto pensamento, esquecendo que hoje vivemos um
novo tempo.

1.1 O que caracteriza o espirito de nosso tempo?
Com relação a esse novo pensamento, é preciso compreender que vivemos em um
mundo de alta circulação imagética, na qual os sujeitos estão cada vez mais participativos,
sobretudo nas redes sociais. São imagens que passaram a ter características peculiares, ou seja,
é possível uma imagem de qualquer gênero e importância circular por diversos lugares do
mundo em um mesmo instante e, logo no instante posterior, desaparecer ao toque de um clique.
Em outras palavras, podemos dizer que as imagens da atualidade são nômades, ubíquas, triviais,
instáveis e efêmeras (SANTAELLA, 2007). Considerando esta complexidade, é demandado de
nossos sistemas interpretativos cerebrais um novo arranjo para perceber essa nova realidade
que se apresenta aos nossos olhos. Afinal, já nos apresenta Benjamin (1996, p.169) que:

No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das grandes
coletividades humanas se transformou ao mesmo tempo que seu modo de
existência. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em que
ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também
historicamente.

Mas a questão não se limita à linguagem visual. Conforme apresentado por Jenkins
(2008), nossa cultura caminha para um estado de convergência, em que tudo parece convergir
para um mesmo ponto, a começar pelas mídias. A convergência a qual se refere o autor seria
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o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a cooperação
de múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos
dos meios de comunicação que vão a quase qualquer parte em busca das
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que
consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e
sociais [...] JENKINS (2008, p.27).

E é nessa convergência que a nossa percepção também opera. Pois, afinal, não se trata
apenas de uma transformação tecnológica, onde vários aparelhos se transformariam em um, o
que o autor chama de a “falácia da caixa preta”. Trata-se sim, de uma transformação cultural,
pois esta “ocorre nos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com
os outros”. Ou seja, não é a plataforma que esta convergindo, e sim, o seu usuário. Jenkis (2008,
p. 29-40). A este respeito, o autor apresenta que

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que
venham ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores
individuais e em suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói
a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações
extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais
compreendemos nossa vida cotidiana. Por haver mais informações sobre
determinado assunto do que alguém possa guardar na cabeça, há um incentivo
extra para que conversemos entre nós sobre a mídia que consumimos.
(JENKINS, 2008, p. 28).

O usuário, ao convergir os conteúdos que acessa nas mídias, estabelece um repertório
cultural e cognitivo que o auxiliará na coligação de elementos aparentemente desconexos em
sua realidade. Além disso, passará a interagir com conteúdos produzidos por outros usuários,
constituindo, assim, novas redes de trocas de informação caracterizadas pela colaboração e pela
isenção de interesses econômicos na origem da emissão da mensagem.
Isso já fora apresentado anteriormente por Levy (2007) a respeito da "Inteligência
Coletiva", no qual a compreensão ampliada de um determinado tema é constituída a partir do
envolvimento de vários sujeitos no processo de comunicação, que se deslocam virtualmente
pelas redes para conhecer o mundo, se relacionar socialmente, trabalhar, aprender e, juntos,
também construir conhecimento. Sobre isso, Jenkins aponta que "estamos usando esse poder
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coletivo principalmente para fins recreativos, mas em breve estaremos aplicando essas
habilidades a propósitos mais sérios". (JENKINS, 2008, p. 28).
Acredito, com base nestes pressupostos que este novo cenário pode auxiliar os sujeitos a
desenvolverem, informalmente, novas habilidades de percepção em sua realidade. Além disso,
vivenciar a cultura da convergência é também conhecer os processos colaborativos que podem
estar envolvidos na construção do conhecimento. A meu ver, neste processo cada sujeito
contribui com aquilo que lhe é próprio e inerente, sem hierarquizações de saberes. Há quem
possa contribuir com conceitos teóricos elaborados, como há também quem contribua com suas
impressões advindas de suas experiências empíricas, legitimando os saberes que são produzidos
por cada um de nós cotidianamente. Além disso, é neste mesmo espaço que a crítica interpares
ocorrerá de modo frequente e instantâneo, auxiliando na qualidade do conhecimento produzido,
sem que para isso tenha que existir hierarquia ou controle.
Todos estes fenômenos representam uma grande ruptura nos modos tradicionais de
educação, pois as crianças/jovens, além de possuírem interesses distintos dos adultos, também
“funcionam” de uma outra maneira. Criam contas em inúmeras redes sociais para compartilhar
suas ideias e mal sabem os educadores que, dada a sua dinamicidade semelhante ao próprio
pensamento dos jovens, são potenciais para serem legitimados como um ambiente de
construção de saberes. Foram mudanças que se deram em um curto espaço de tempo e tal qual
uma progressão geométrica, e talvez por isso é realmente difícil que as gerações se
compreendam na totalidade. Coexistem, ao mesmo tempo, gerações que acompanharam a
transição de todos os “reinados” (rádio, fita cassete, televisão, computador, celular) e outras,
mais recentes, que nem imaginam a dificuldade que era “possuir” sua música favorita gravada
em uma fita. E a história não para por aí.
Com o surgimento das tecnologias nas artes e da ampliação dos sentidos explorados em
uma mesma obra, expandiu-se as possibilidades de relação do sujeito com a obra até a máxima
de vivenciá-la de “corpo inteiro”, como é o caso das obras de realidade virtual (RV). É ai que
torna-se fundamental ressaltar a importância da arte, pois num mundo cada vez mais povoado
por signos “vazios”, como é o caso dos advindos da publicidade, a linguagem da arte acaba
tendo o papel fundamental em “povoar” o mundo com novas realidades para que nossos
sistemas linguísticos os interpretem e, principalmente, possibilitando que os indivíduos se
integrem e possam ser participantes ativos na transformação desta realidade, uma vez que a “a
institucionalização sobre a qual se edifica a realidade, possui em si um controle social: ao ser
percebida como algo dado, estabelecido, evita que os indivíduos procurem alterá-la” (DUARTE
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JÚNIOR., 2000, p. 42-43). E de alguma maneira, é provável que as artes poderiam auxiliar
bastante no desenvolvimento autônomo do indivíduo, tanto na sua apreciação como em sua
produção, sendo esta última a que apresenta um maior potencial para estimular o fortalecimento
das singularidades.
Acredito que o artista tem uma relação distinta com os fenômenos, tal qual fazem as
crianças. Parece que há uma disposição maior para sentir e perceber e acreditamos que isso
tenha a ver com um esforço constante em romper com padrões apresentados nas diversas
instituições que participa. Para Santaella (s/a. p. 15), o artista é um militante do admirável, de
modo que, são “estados de coisas que, mais cedo ou mais tarde, todos tenderão a concordar que
são dignos de admiração. O que é admirável não pode ser determinado de antemão. São metas
ou ideais que descobrimos porque nos sentimos atraídos por eles [...]” e a partir das
transformações que a própria percepção do artista teve ao longo do tempo, este admirável se
transformou.
Durante muito tempo, os artistas tinham uma preocupação em representar a realidade,
mas para isso teriam que dominar uma série de técnicas que nem sempre detinham. Com o
desenvolvimento das pesquisas sobre perspectiva por Brunelleschi e da invenção da pintura à
óleo por Jan Van Eyck no período renascentista, as pinturas passaram a atingir um nível técnico
próximo à perfeição e os artistas dessa geração tornaram-se seduzidos pela busca da verdade, e
por isso, muitas vezes confrontaram os ideais do “belo” propagados na Grécia Antiga.

1 O Casamento dos Arnolfini – Jan Van Eyck, 1431 (Renascentismo)
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Conforme nos aponta SANTAELLA et ARANTES, (2008, p. 24-25):

a perspectiva concebe o mundo a partir do olho do indivíduo.
Perspectiva deriva do verbo latino perrspicere, que significa ver com
clareza. [...] A perspectiva, portanto, não é somente um recurso técnico,
mas princípio revelador de determinados pressupostos culturais,
políticos, econômicos e gnoseológicos da época. Ela repousa no
pressuposto de que as retas do espaço convergem para um ponto de fuga
único e gerador de ordem: o olho do sujeito, único e imóvel; em outras
palavras, ela repousa no princípio de que a racionalidade humana tem a
capacidade de apreender a verdade e os mistérios da natureza.

Considerando que a fotografia trouxe a possibilidade de reproduzir a realidade tal qual
ela é com mais propriedade que a pintura, era necessário, então, que os artistas trouxessem
novos elementos às suas produções. Ocorre, assim, grandes rupturas que podemos encontrar
em pinturas pertencentes aos movimentos surrealistas, impressionistas, expressionistas,
cubismo, dentre outros. Todas elas trazendo ao público, novas possibilidades de representar o
mundo. Adiante, a primeira fotografia que representou uma pessoa:

2“Boulevard du Temple" – Daguerre, 1838
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No impressionismo (França, séc. XIX), a ruptura se dá a partir do uso de pinceladas soltas
e que confere movimento à obra. Já no expressionismo (Alemanha, início séc. XX), as obras
adquirem um caráter mais intuitivo e, ao invés de observar a realidade para representá-la,
prevalece a expressão da visão interior do artista. No surrealismo (Paris, déc. 1920), há uma
influência das teorias psicanalíticas de Sigmund Freud e logo justifica-se a valorização do
inconsciente. Adiante, veja alguns exemplos de obras pertencentes a estes movimentos.

3“Impressão: Sol nascente” – Claude Monet, 1873 (Impressionismo)

4 Jackson Pollock (Expressionismo)
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5 “A Persistência da Memória”- Salvador Dalí, 1931. (Surrealismo)

Apesar de não ter abordado outros movimentos presentes na história da arte (maneirismo,
barroco, rococó, neoclassicismo, romantismo, realismo, cubismo, dadaísmo, pop arte, Bauhaus)
todos eles vão oscilar entre a representação da realidade ou apresentação de novas realidades,
seja pelo uso das técnicas ou pelos conteúdos apresentados.
Com o surgimento do cinema, a possibilidade de transcender os sentidos se ampliou ainda
mais, uma vez que confere movimento às imagens e adiciona o sentido da audição na obra. Um
exemplo ocorre em um dos primeiros filmes da história “L'Arrivée d'un train à La Ciotat” (A
chegada do trem na estação) dos Irmãos Lumière, no qual em sua primeira exibição, fez com
que a plateia deixasse à sala com medo de que o trem saísse das telas.
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6 A Chegada do Trem à Estação, filme dos Irmãos Lumiére

A partir daí outras manifestações artísticas, passariam a provocar alterações de sentidos ao
nosso corpo, como é o caso das instalações, momento em que as obras deixam às telas e ganham
o espaço do museu.

7 Merz Bau (Casa Merz), por Kurt Schwitters, 1923
Primeira instalação realizada no mundo.
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Após o surgimento das instalações, uma série de hibridizações passou a ocorrer na esfera
artística até chegarmos às produções mais avançadas, que passou a depender a colaboração de
muitos profissionais para se concretizar, como é o caso da realidade virtual, ou seja, “[...] uma
interface avançada para aplicações computacionais, que permite ao usuário navegar e interagir,
em tempo real, com um ambiente tridimensional gerado por computador, usando dispositivos
multisensoriais”. (KINER et SISCOUTTO, 2007, p.9)
Ela é uma das mais complexas e desenvolvidas áreas da tecnologia que tem auxiliado
muitas áreas, tais como: a indústria automobilística, indústria aeronáutica, medicina,
visualização científica, arquitetura, educação, arte, dentre outras. E dada esta complexidade e
possibilidade de relação com inúmeras áreas, é evidente que ela acaba requerendo
conhecimentos dos mais diversos e uma equipe especializada para que os projetos perpetuem o
êxito. São conhecimentos como os de percepção sensorial, de hardware, de software, sobre a
interface com o usuário, sobre fatores humanos e aplicações, sobre dispositivos não
convencionais de entrada/saída, sobre computadores de alto desempenho, sobre sistemas
paralelos e distribuídos, modelagem geométrica tridimensional, simulação em tempo real,
navegação, detecção de colisão, avaliação, impacto social, projeto de interfaces. (NETO et al,
2002, p.6)
Diante de toda estas possibilidades expressivas existentes em nosso tempo (desenho,
pintura, escultura, quadrinhos, arte de rua, fotografia, cinema, vídeo, instalação, dança,
performance, ciberarte, realidade virtual, realidade aumentada, hipermídia, música, teatro e
todas as combinações entre estas linguagens), fica difícil compreender como a linguagem verbal
e a racionalidade ainda é tão predominante nos ambientes educativos formais e que a linguagem
artística - capaz de atravessar os sentidos e provocar protagonismo e aprendizagem a partir de
sua lógica de valorizar os processos criativos individuais que podem se associar de modo
colaborativo ou não dependendo do projeto independente da faixa etária – está desvalorizada.
Sendo assim, com base no pensamento exposto, pretendo apresentar os caminhos
percorridos em minha formação inicial de artista e analisar, com base em minha própria
experiência de educadora, os limites e desafios para constituí-los enquanto processos de
aprendizagem capazes de permitir o indivíduo integrar-se com o espírito de seu tempo.
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2 REVISITANDO MEU PROCESSO ARTÍSTICO
2.1 Trajetória
Isto não se trata de um diário, de uma carta e ou de um relatório. São palavras soltas e
amarradas que procuram recordar os encontros que tive com minha produção artística iniciada,
oficialmente, em 2013. Foi a partir daquele momento que o desejo de ocupar meu tempo com
a expressão de meu pensamento a partir de linguagens não verbais aflorou e o sentimento de
“compromisso” surgiu, fazendo com que as experiências artísticas passassem a ter um certo
rigor, critério e/ou pensamento reflexivo.
Diante desse desejo, me “lancei de cabeça” em formações artísticas que me atraiam sem
nenhuma razão aparente e naquelas que meu desejo era evidente. Numa perspectiva de
educação formal, entendia que cursar a especialização em Estéticas Tecnológicas poderia ser
uma maneira de compreender mais diretamente a “vanguarda” da arte contemporânea. Por outro
lado, numa perspectiva mais livre e de descoberta, aos poucos enveredei por cursos livres de
áreas artísticas diversificadas, até chegar, hoje, em meados de 2015, a um momento de definição
de interesse, a qual mescla corpo e tecnologia.
Evidente que algumas formações eu definitivamente não faria novamente e outras
repetiria infinitamente. Talvez isso seja até sinal de minha maturidade artística se manifestando
e permitindo que minhas escolhas pudessem ser mais direcionadas ao conjunto de meus
interesses. Percebi que, para mim, as formações mais interessantes acabavam reunindo um
conjunto de características comuns: (i) viés prático; (ii) vinculação da proposta com a produção
de um trabalho pessoal; (iii) curta duração; (iv) responsabilidades embutidas, como a existência
de um público e data para finalização; (v) orientação de artistas já experientes; (vi) trabalhar
conjuntamente com outros artistas.
Eram características que constituíam aquele momento como uma “avalanche” de
conhecimentos novos e, que, ao mesmo tempo, permitiam a concretização de um trabalho até
sua “finalização”. Coloco este termo entre aspas porque também percebi que o meu lado artista
gosta do processo de investigação que é inerente de um trabalho não finalizado – embora uma
hora eu prometo (para mim mesma) finalizar algum trabalho. E é por isso que hoje busco
propostas de formação que vinculem estas características.
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Adiante veja os cursos e processos de investigação artísticas realizados:
Nome

Artista(s)

Local

Oficina Quadrinhos do autor

Lourenço Mutarelli (SP)

Oficina de VJ e Videomapping

Fernando Velazquez (Uruguai)

Sesc Pompéia, São Paulo
2013 - (108h)
Sesc Consolação, São
Paulo
2013- (20h)

III Contato Espaço – Intensivo
internacional
(contato improvisação)

Diogo Granato (SP), Sofia Giliberti
(Itália), Ricardo Neves (SP), Daniela
Guimarães (BA), Santiago Roura
(Argentina)
Diogo Granato (SP)

Curso
Livre
de
Contato
Improvisação
Curso
Livre
de
Dança
Contemporânea
Workshop “O processo criativo”

Ilana Elkis (SP)
Charles Watson (Escócia)

Grupo de Estudos em Arte e
Tecnologia (MOLA)
Narrativas para Imersão
Audiovisual
(performance audiovisual)
Estudos e Criação
em Performance/Live Art

Lucas Bambozzi (SP) e Fernando
Velazquez (Uruguai)
Mirella Brandi (SP) e Mueptemo (SP)

Residência Artística Exercícios
para Artistas Rebeldes
(performance)
Oficina “Corpo, cidade e ativismo
micropolítico” (performance)
Residência Artística FUSO 10
(performance)
Residência Artística Alfândega
(performance audiovidual)
Laboratório aberto MOVIsur
(dança aérea e videomapping)

La Pocha Nostra (México, Canadá,
Estados Unidos)

Elisa Band (SP)

Teatro de Operações (RJ)

Espaço, São Paulo
2014 - (48h)

Espaço, São Paulo
2014 - (22h)
Espaço, São Paulo
2014 - (22h)
Instituto Tomie Othake,
São Paulo
2014 - (32h)
Fauna Galeria, São Paulo
2014 - (60h)
Sesc Ipiranga, São Paulo
2014 - (12h)
SP Escola de Teatro, São
Paulo
2015 - (54h)
Sesc Santos, Santos-SP
2015 - (36h)

Sesc Santos, Santos-SP
2015 - (16h)
Paulo Emílio Azevedo (RJ)
Sesc Santos, Santos-SP
2015 - (12h)
Mirella Brandi (SP) e Mueptemo (SP) Sesc Santos, Santos-SP
2015 - (30h)
Barbara Foulkes (Argentina/México)
Sala Crisantempo, São
e Vpardinho (SP)
Paulo
2015 - (10h)
1ª Residência Artística en Aníbal
Zorrila
(Argentina)
e Club Cultural Matienzo,
Tecnologias
Multimediales Maximiliano Wille (Argentina)
Buenos Aires
interactivas para la escena
2015 – (30h)
Taller de Investigación de Florencia Gleizer (Argentina)
Espacio Ecletico, Buenos
Movimiento y Producción de
Aires
Performance
2015 - (10h)
Tabela 1 – Formações artísticas entre 2013 e 2015
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INVESTIGAÇÕES EM 2013
Título

Linguagem

Link

Labor(ócio)

Performance

--------------------------------------

Lasthenia Suissac

Performances em uma

https://lastheniasuissac.wordpress.com/

narrativa transmídia
Tópicos

Video performance

https://vimeo.com/93667468

Indesejado Tópico

Vídeo

https://vimeo.com/93561563

Tabela 2 – Investigações artísticas realizadas em 2013

INVESTIGAÇÕES EM 2014
Título

Linguagem

Link

Fragmentos

Fotografias

----------------------------------------

Vídeo-instalação

-----------------------------------------

Metrô-pólis

Videoarte

https://vimeo.com/93552331

Waitscape

Vídeoarte/performance

https://waitscape.wordpress.com/

incomunicáveis I
Fragmentos
incomunicáveis II

Tabela 3 – Investigações artísticas realizadas em 2014

INVESTIGAÇÕES EM 2015
Título

Linguagem

Link

Como esquecer

Performance

----------------------------------------

Alfândega

Performance audiovisual

---------------------------------------

Tríptico

Performance

---------------------------------------

Graça na Praça

Intervenção urbana

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
QyGiNQpt_jsBNShKp4NaocPuv-LVaiyu

Fuso 10

Dança-performance

https://vimeo.com/131662978#at=4

Dark Room

Dança

---------------------------------------

(des) ordem

Performance

---------------------------------------

El cuerpo no puede

Instalação interativa

http://primeraresidencia.tumblr.com/post/

reducirse a una secuencia

125613984614/planificando-probando-

de numeros

ensayando-proyectando
Tabela 4 – Investigações artísticas realizadas em 2015

Iniciar meu processo artístico nesta nova fase com a oficina “Quadrinhos do Autor”
abriu as portas para que eu começasse a olhar para dentro de mim tentando perceber os
caminhos de minha mente ao criar. Ali percebi que nas artes, além das linguagens serem
capazes de se hibridizarem, todos os conhecimentos também podiam se misturar (empíricos,
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científicos, técnicos). Por isso mesmo, também acabei aprendendo que no ato de criação de
personagens é necessário ter uma cautela para não ir fundo demais, estabelecendo um limite
que se aproxime ao máximo possível de uma criação “original”, sem que a realidade seja afetada
por esta condição.
A convivência com outros artistas e outros processos criativos também estimularam o
desenvolvimento da autocrítica sobre o meu próprio trabalho. Além disso, mostrou que é
possível conhecer o outro a partir de traços, histórias e escolhas a respeito do formato de
apresentação – fator que potencializou a compreensão de que é possível aprender em um
ambiente mais livre e sem autoritarismo.
Eu não sabia desenhar, não conhecia as técnicas. Apenas queria estar ali para ver ser
estimulada e aprender alguma coisa nova. Acabei ficando surpreendida com as devolutivas do
professor e de alguns colegas, que valorizavam o fato de não existir uma técnica guiando meus
desenhos. Passei a aceitar que havia algum valor naqueles traços, embora não estivesse
satisfeita plenamente. Sabia que para essa “originalidade” ganhar alguma notoriedade, seria
necessário me debruçar durante anos e passei, então, a refletir quais seriam os meus objetivos
reais com a proposta de realizar um curso de quadrinhos.
Assumi para mim mesma que desenhar não era aquilo que me impulsionava de verdade.
Aquela experiência serviria mais para conhecer meu processo artístico que para produzir de
fato algum trabalho nesta linguagem. Não sei muito bem como, acabei percebendo que a
vantagem que eu tinha era a capacidade de articular linguagens e conceitos, o que me garantiria
a criação de alguma história com uma fundamentação mais profunda - não que isso tenha
garantido a conclusão de algum trabalho.
Mas foi nesta caminhada que acabei ativando uma percepção desconhecida sobre mim:
meu interesse pela performance. Após me dedicar durante o dia (8h) em outras atividades
criativas, segui para o curso e vivenciei a proposta com muita disposição. Se tratava de desenhar
o retrato do colega e depois tentar desconstruir esta imagem a partir de outros desenhos, de
modo a criar uma outra figura, um outro personagem. Lourenço sempre pedia que nos
entregássemos em nossos projetos de maneira que pudéssemos ir além e nos superar, e naquela
noite, continuando a proposta após chegar em casa, acabei produzindo algo que me espantou:
um “Live hq”, ou seja, quadrinhos que eram apresentados ao vivo. A energia que eu senti em
criar foi intensa, porque não conseguia dormir, comer, fazer qualquer coisa. Na outra semana,
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apresentei ao restante do grupo e, embora sentisse a vergonha em meu rosto ficou vermelho,
também fiquei satisfeita com um caminho descoberto.
A partir daquele momento, comecei a perceber que eu precisava retornar para o corpo
e, encorajada por amigos, realizei minha primeira experiência performática: labor(ócio).

8 Registro do Labor(ócio) – jun/2013

A temática desta performance versa sobre alteração da percepção temporal dos sujeitos
que vivem nas grandes metrópoles. Uma vez condicionados com o ritmo do trabalho é comum
terem como efeito colateral a aceleração de outras atividades que vivenciam, impossibilitando
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a existência do ócio – atividade que motiva o pensamento e a ação criativa. Para representar
esta ideia, a performer se confronta com a tarefa de escrever os pensamentos que pairam no
instante presente, guiado pelo caminhar de uma formiga (retirada no dia/local da performance).
Isso ocorre em uma área de aproximadamente 40m2, no qual a performer cola com fita adesiva
folhas sulfites A4 no chão posicionando-as lado a lado. Em seguida, coloca uma formiga no
centro deste conjunto e a partir da caminhada da formiga, inicia a escrita de seus pensamentos.
A temática do texto escrito é a própria atividade de trabalho imbricada na performance (trabalho
da formiga, trabalho do pensamento, trabalho da escrita, trabalho de performer).
Tudo começou em um dia em que estava em minha casa e observei uma formiga.
Acompanhei seus passos enquanto pensava sobre o quanto gostava de observar formigas em
minha infância. Relembrei dos momentos em que brincava de criar armadilhas com minhas
mãos e de outro em particular que acabei criando um parque de diversões colocando açúcar em
um cinzeiro para simular uma piscina.
Por algum motivo, associei que aquela atividade estava diretamente relacionada ao ócio,
pois realizar uma atividade daquelas, sem qualquer perspectiva de produtividade, só podia ser
em um momento desses. Isso me perturbou, pois imaginei tantas outras coisas que podíamos
estar perdendo por conta de compromissos que não representavam necessariamente nossos
desejos. Então, foi aí que começou a surgir o trabalho Labor(ócio).
Pensei em preencher um cômodo com papel branco, colocar uma formiga no centro e
escrever o que passava em meu pensamento seguindo seu caminhar. Minha hipótese inicial era
a de que a presença da formiga poderia fazer com que o meu pensamento se tornasse menos
acelerado durante a escrita. Rapidamente consegui um apartamento na Av. Paulista que acabara
de ser alugado e segui carregando algumas formigas e uma câmera filmadora. Passei na “Casa
do Artista” para comprar rolo de papel e me deparei com o primeiro problema: o rolo de papel
parecia ser muito caro para uma experiência tão efêmera e pessoal. Acabei refletindo, no mesmo
momento, que optar pela praticidade do rolo era continuar reproduzindo a ideia da
produtividade que sempre nos incentiva a “ganhar tempo”. Assim, nascia também uma regra
não planejada para a performance: “realizar as ações da maneira menos prática possível”.
Chegando sozinha no apartamento, organizei o espaço e dei início à performance. O
momento de preparo do espaço, que também fazia parte da performance, foi conduzido pelo
pensamento “fazer as coisas da maneira menos prática possível” e, por conta disso, a primeira
ação foi dispor as folhas sulfites uma ao lado da outra e a segunda ação foi grudá-las com fita
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adesiva ao solo, para, enfim, colocar a formiga ao centro deste “piso de papel” e iniciar a escrita.
Essa primeira etapa foi muito mais longa que o prevista, embora tenha sido importante para,
aos poucos, me colocar no “estado performático”, em um estado de presença.
Quando coloquei a formiga ao centro, em pouco tempo, ela começou a entrar no vão
existente entre duas folhas sulfites e exigiu que eu me relacionasse diretamente com ela. Decidi
pegá-la com a mão e coloca-la em outro ponto do espaço do quarto, denominando-o como “p2”.
Essa ação sucedeu-se por cinco vezes no total e a partir da terceira vez descobri que podia
“grudar” a formiga na caneta e, assim, facilitar a captura dela nestes momentos de “fuga”. No
ponto 5, a formiga começou a andar mais lentamente até parar. Lentamente, perdia o
movimento de suas patas, até não mexer mais.
Para mim, a morte da formiga determinava o fim da performance e me autorizava,
portanto, a seguir para a etapa da desmontagem. Retiraria folha por folha escrevendo um código
(1A, 1B, etc.) que permitiria que eu montasse novamente aquela mesma disposição de folhas,
para uma possível exposição. A primeira fileira demorou cerca de 15 minutos, pois retirar a fita
adesiva sem danificar o papel exigia um cuidado extra. O quarto começava a escurecer,
anunciando o fim do dia. Eu ainda estava na terceira fileira e comecei a entrar em pânico, pois
como havia umas dez fileiras, ainda demoraria muito para finalizar. Resisti, até que acabei
destruindo todas as folhas, com exceção de nove que comportam a escrita sobre a morte da
formiga e ela própria colada com fita adesiva transparente.
Uma das coisas interessantes que avalio foi o fato de estar na Avenida Paulista, em um
quarto vazio dialogando com uma formiga, enquanto lá fora milhares de pessoas locomoviamse em alguma atividade produtiva. Este contraste soa como uma quebra que amplifica a tensão
“trabalho x ócio”. Por isso, para uma próxima vez, pensar em um local público de alta circulação
de pessoas que se dirigem ao trabalho pode ser interessante, além de pensar em um figurino que
potencialize a ideia do trabalhador para que ele se reconheça naquela tensão. O uso de uma
câmera go-pró na cabeça, somada a uma projeção, permitiria que o público acessasse o texto
sendo produzido em tempo real, sendo necessário, neste caso, pensar em como resolver a
iluminação do espaço.
A questão do tempo foi fundamental neste trabalho de maneira que o tempo de preparo
para a atividade de alguma maneira me fez pensar no tempo que gastamos para nos preparar
para as atividades de trabalho. Por isso, somado ao acréscimo da câmera e projetor, é fator
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crucial acrescentar um relógio que registra as horas de preparo (tempo crescente) e as horas de
ação (oito horas decrescentes).
Outro aspecto que merece ser revisto é a rigidez na proposta de realizar as ações do modo
menos prático possível, sobretudo, nos momentos de pegar a formiga e na desmontagem do
espaço. É necessário insistir neste ponto, evitando, ao máximo a falta de rigor.
Esta experiência, somada aos processos desenvolvidos junto ao curso de quadrinhos e à
disciplina de cinema da pós graduação, me levariam para meu segundo processo criativo
(Lasthenia Suissac), ainda não finalizado e sem perspectivas para tanto, uma vez que demanda
uma disposição que ainda não encontrei.

9 Quadrinho (1/4) do projeto “Lasthenia Suissac”
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10 Quadrinho (2/4) do projeto “Lasthenia Suissac”

11 Quadrinho (3/4) do projeto “Lasthenia Suissac”
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12 Quadrinho (4/4) do projeto “Lasthenia Suissac”

Qrs Codes espalhados pelas grandes cidades do mundo e ali dentro, o acesso para uma
história que trata de um tema no qual as pessoas vivem, mas não se dão conta: o sequestro de
suas liberdades. Perceberão o Qr Code? Acessarão o link? Navegarão pela história? Não sei.
Tudo dependerá da disponibilidade e interesse de cada um.
Nesta narrativa transmídia, que tem como objetivo desenrolar uma história utilizando
múltiplos canais de mídia, sendo que todos eles contribuem de forma distinta para a
compreensão do universo narrativo, uma mulher de vinte e poucos anos descobre que sua
percepção fora sequestrada no cotidiano por conta de uma rotina da metrópole que não a deixa
mais perceber os detalhes das coisas. Reflete que outras coisas talvez tenham sido sequestradas
pelo sistema em que vive, sendo a principal delas a liberdade. Diante disso, se desfaz de suas
coisas e se determina a viver por dois meses em seu apartamento realizando uma rotina de
atividades (performances) que desafiará sua percepção temporal a priorizar o instante presente
e o tempo orgânico.
O conceito de rizoma proposto por Guatarri e Deleuze serviu como aporte teórico deste
trabalho, pois esta história não possui uma linearidade limitante para a compreensão da história.
Consideramos que o leitor poderá “esbarrar” com esta história a qualquer momento pelas
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múltiplas interfaces disponibilizadas – seja no espaço físico (urbano e ruas) ou virtual
(instagram, facebook, site, blog, vimeo, soundcloud) – e poderá seguir as pistas deixadas,
criando as conexões interpretativas que lhe convir.
A concepção deste projeto teve seu ápice criativo a partir de experiências empíricas, que
envolveu observação profunda dos detalhes externos (flâuner) e internos de uma mente que
estava distante de seu estado normal. Alguns poderiam chamar de “mente confusa ou perdida”,
mas chamo-a de “mente em busca”. Para esta busca ocorrer foi necessário realizar experiências
diversificadas e aparentemente esquisitas para compreender a natureza da personagem. Apesar
de ser uma afirmativa um pouco estranha, é possível dizer que o convívio com esta história
acabou sendo também um convívio do meu inconsciente e com um futuro que estava por vir.
Iniciou também no mesmo momento em que passei a ter uma rotina de realizar muitas
fotos diariamente e com isso, passei a me dar conta dos detalhes das cores, formas e texturas da
realidade. Comecei a desenrolar ideias diversificadas, sem nunca executá-las, pois julgava que
a produção de uma pequena ideia demandaria um tempo que não acompanharia a quantidade
de ideias que brotavam. Era necessário trabalhar mentalmente e selecionar. Para isso, também
demandaria a construção de um projeto mais esclarecido em minha mente.
Pensei em inúmeras estruturas e acabei optando por uma estrutura transmídia composto
basicamente por redes sociais. Com relação as performances, tudo iniciou com a ideia de que a
personagem realizaria uma experiência distinta a cada dia. Com o tempo, isso passou a se tornar
um problema, pois não encontrava sessenta relações possíveis. Também me preocupava com a
possibilidade desta história retratar uma mulher com problemas psiquiátricos, que se isolou do
mundo. Eu queria que esta história expressasse que tudo o que ela pensa é muito bem
fundamentado em sua mente, demaneira que o que parece estar errado é a sociedade. E aí, foi
neste momento que acabei me identificando com o pensamento da personagem que eu mesma
estava criando, comecei a perceber que tudo o que pensava para a personagem era, na realidade,
uma exteriorização daquilo que passava dentro de mim e com o tempo, passei a admitir este
fato – embora começasse a me preocupar com a possibilidade de estar misturando ficção e
realidade.
Continuei. Criei uma conta no facebook com o nome da personagem para que as
postagens tivessem uma cronologia real. E passei a ver que tudo estava ficando muito
complexo, a ponto de eu precisar me dedicar exclusivamente a este projeto. Esse tempo nunca
foi encontrado.
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Depois de outras experiências vividas, hoje, reflito que eu devesse revisitar este material
com cautela e tentar tornar o mais simples possível, de maneira que possa ser executado. Talvez,
a hipótese de que as coisas devam estar resolvidas em um plano mental seja um pouco
problemática, pois este plano impede de agir e colocar em movimento os trabalhos. Por isso,
fica como ação futura esta pendência de simplificar ao máximo, sem perder a potencialidade
do projeto e considerando as condições que possuo no momento (conhecimento técnico e
disponibilidade).
Dando continuidade aos outros processos, na disciplina de vídeo do curso de
especialização conduzida pelo professor e artista Lucas Bambozzi, produzi dois vídeos como
releitura do texto de Foucault “De outros espaços”: tópicos (videoperformance) e indesejado
tópico (videoarte). Acho que estes trabalhos foram importantes para realizar uma
experimentação de tradução intersemiótica entre a linguagem verbal e linguagem audiovisual,
me ensinando que é possível realizar exercícios nesta mesma perspectiva entre quaisquer
linguagens.
Após estes vídeos, daria início, em 2014, à trabalhos que denotavam meu interesse pela
imagem (vídeo e foto) e/ou corpo (performance), momento em que comecei a integrar o grupo
de estudos em artes e tecnologia (MOLA). Naquele momento, comecei a organizar meu
pensamento em projetos escritos antes de iniciar uma ação prática. Era necessário “driblar” a
minha insegurança com relação à pouca experiência artística, apresentando estruturas
conceituais dispostas em um projeto. Avalio que este tipo de material pode ser importante na
construção de um projeto artístico, mas não necessariamente deverá seguir o mesmo tipo de
estrutura. Cada projeto pedirá uma organização que estará vinculada diretamente com as ideias
a serem construídas, mas também não devem interromper o nascimento do trabalho – tal qual
ocorrera com o projeto anterior (Lasthenia Suissac). Para que um trabalho artístico nascer é
preciso confrontá-lo com a prática – momento de descobertas impensadas no projeto. Neste
sentido, acredito que, para mim, o projeto serve mais para designar hipóteses iniciais e
caminhos para orientar a prática do que como uma receita a ser seguida fielmente.
Dei sequência a minha investigação com o trabalho “fragmentos incomunicáveis I” - uma
série composta por fotografias de várias pessoas dizendo uma mesma frase (“você consegue
entender o que estou tentando dizer?”) que estarão apresentadas ao receptor em fragmentos.
Este trabalho também possui sua segunda versão (em projeto): “Fragmentos incomunicáveis
II”. Trata-se de uma vídeo-instalação que ainda não possui um formato definido de
apresentação: (i) um corredor constituído por veículos de comunicação que estarão dispostos
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frente a frente e no centro deste corredor algum tecido que provoque um ruído na visualização
das imagens. É como se as imagens estivessem tentando se comunicar, mas não conseguem;
(ii) uma sala na qual duas paredes opostas possuem projetadas nelas os vídeos e ao centro
existem materiais (fumaça ou tecidos) que obstruem o caminho perceptivo da mensagem visual.

13 Algumas imagens de Fragmentos Incomunicáveis I

Ambos trabalhos, tratam do tema da incomunicabilidade na contemporaneidade que
parece ser contraditório considerando a proliferação dos meios de comunicação nos últimos
tempos. Contudo, é justamente este vazio do silêncio, do ruído e da mensagem camuflada,
capazes de gerar falsas interpretações, que reforçam este novo ser que, agora, deve (re)aprender
a emitir/receber mensagens comunicativas nos múltiplos meios, sem deixar de dizer o que deve
ser dito e sem adulterar a mensagem recebida.
Em seguida, desenvolvi o videoarte “Metrô-pólis”, que utilizando a formiga como
metáfora do trabalho, reflete sobre o ambiente do metrô como cenário de deslocamento das
pessoas que transitam, assim como as formigas, em busca de sua sobrevivência. Pensei em
realizar uma série mais ampla de vídeos nos metrôs de São Paulo, uma vez que ali é um
ambiente que, realmente, representa um pedaço da população e, consequentemente, suas
características sociais.
Logo depois, tendo como base esta experiência, começaria o projeto “Waitscape” surgiu
a partir de um exercício proposto em maio de 2014 no MOLA – Grupo de Estudos de Arte e
Tecnologia, coordenado por Lucas Bambozzi e Fernando Velazquez. A proposta sugerida era
a de que realizássemos um trabalho que referenciasse a ideia de paisagem e, uma vez com esta
incumbência, novos olhares se lançaram para a realidade.
Em meio a uma das estações de trem da linha esmeralda (autódromo), em São PauloSP, que faz parte de meu trajeto do trabalho até minha casa, lancei-me a uma atitude
investigativa com a câmera fotográfica de meu aparelho celular, procurando extrair alguma
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paisagem daquele exercício. Fotografei sombras, grades, e diante daquela espera pelo trem,
comecei a filmar meus pés e todo os movimentos produzidos por eles naquela espera entediante.

14 Enquadramento da câmera em Waitscape

Nascia ali o projeto “waitscape”, que visaria registrar os momentos de espera de ônibus,
metro ou trem a partir daquele mesmo enquadramento. Esta decisão tinha como objetivo dar
uma maior uniformidade para aqueles registros e criar uma atmosfera que instigasse a
curiosidade e a percepção visual-sonora a desvendar os elementos que estariam presentes ali
naquela cena. No caso, estamos falando aí da escuta lo-fi ou periférica.
Trata-se, portanto, de um projeto híbrido que mescla características da performance,
videoarte e paisagem sonora, uma vez que o material mais proeminente naquele material são
os ruídos e silêncios de um ambiente urbano que se apresentam aleatoriamente naquele cenário.
Já são mais de 30 registros realizados nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Madrid,
Barcelona, Roma, Nápoles e Buenos Aires que, aos poucos, estão sendo armazenados na
plataforma digital. E em muitos casos parece não haver elementos que permitem a identificação
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do local, os sons parecem ser pistas que não nos levam a lugar nenhum. Não há perspectiva de
término do projeto, uma vez que o acúmulo do material poderá oferecer possibilidades ainda
não pensadas.
Com relação ao tema, observando o período de industrialização ocorrido a partir do
século XVIII, bem como o processo de urbanização decorrente destas transformações, noto que
o ser humano tem se confrontado com um cenário em que sua percepção vem sendo desafiada.
Nos grandes conglomerados urbanos, os fenômenos sensoriais se multiplicaram em um ritmo
acelerado e isso me permite afirmar que nunca houvera tantos signos em circulação como na
atualidade.
Por outro lado, refletindo sobre estas questões, também noto que nem todos estes
estímulos presentes na realidade são captados pela população, afinal, a vida na metrópole
costuma estar mais direcionada mais para o mundo do trabalho do que para a experiência
contemplativa. Tais reflexões são oriundas do meu confronto com a realidade paulistana e que
me fazem constatar uma provável indisponibilidade da população em adotar uma conduta
flanêrie.
De acordo com os estudos de Charles Baudelaire e Walter Benjamin realizados por
Massagli (2008, p.57), o flaunêr

[...] é o leitor da cidade, bem como de seus habitantes, através de cujas
faces tenta decifrar os sentidos da vida urbana. De fato, através de suas
andanças, ele transforma a cidade em um espaço para ser lido, um objeto de
investigação, uma floresta de signos a serem decodificados – em suma, um
texto.

Ainda, em suas palavras, o “[...] flanêur aparece como a figura de um burguês que tem
o tempo a sua disposição e que pode dar-se ao luxo de desperdiçá-lo, para horror da sociedade
capitalista de sua época” (MASSAGLI, 2008, p.57). E isso traz à tona a questão do tempo para
esta discussão, que de acordo com Wolff (2012), pode ser subdividido por alguns sociólogos
em três tipos:

[...] o tempo obrigatório (aquele que dedicamos a atividades
socialmente produtivas), o tempo imposto (o que passamos nos transportes,
fazendo compras, cozinhando, comendo, nos lavando ou dormindo) e o tempo
livre, que é o que resta quando retiramos os dois anteriores.
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Assim, em uma cidade como São Paulo, caracterizada pela presença marcante do tempo
obrigatório e do tempo imposto na vida dos indivíduos, a indisponibilidade para a realização de
atividades aparentemente inúteis, tais quais a dos flaunêres, é a consequência mais previsível.
Contudo, creio que uma das esperanças para esta lastimável consequência está
justamente nos intervalos entre estes tempos, denominado aqui por “tempo de espera” ou
“tempo de intervalo”. Afinal, por estarmos acorrentados por determinações que condicionam
os modos de organização social na contemporaneidade, muitas vezes nos deparamos com
estruturas onde o tempo de espera se manifesta e ali encontramos oportunidades para manifestar
nossa conduta flaunêre. Tais estruturas condicionantes podem ser observadas nas filas do
banco, nas chamadas telefônicas para os callcenters, no trânsito, no atendimento de hospitais,
escolas e delegacias, no ponto de ônibus, trem e metrô ou em outras situações da vida de
maneira que acabam por interferir diretamente na qualidade de usufruto do tempo disponível
dos indivíduos.
Dentre as alternativas possíveis para nos relacionarmos com estes tempos de intervalo,
temos, muito comumente, o desenvolvimento de sensações negativas frente à realidade, tais
como angústia e ansiedade. Afinal, a “espera” pode representar a sensação de improdutividade
e, logo, a sensação de estar “perdendo tempo” se manifesta nos sujeitos e amplia-se a
possibilidade de estresse e a diminuição da qualidade de vida. Porém, com criatividade e
disponibilidade é possível extrair uma nova função para este tempo e uma delas é, justamente,
“olhar a realidade com outros olhos”. É nessa perspectiva que nasce o projeto denominado
“Waitscape” (paisagens da espera, em português), que utiliza a linguagem da paisagem sonora
sob o suporte de um vídeo para registrar alguns momentos de espera do meu cotidiano.
Ainda em 2014 comecei a observar que toda a minha produção estava muito distante das
práticas corporais e por conta disso, retomei aulas de dança contemporânea e contato
improvisação. As aulas de contato improvisação me ensinaram que cada segundo é momento
para uma ação corporal em potencial, dependente de uma escuta que ocorre no estado presente.
Em vários momentos também acabei associando aquelas vivências com os relacionamentos
humanos e a sociabilidade. Já as aulas de dança contemporânea, despertaram em mim o
entendimento de cada parte do meu corpo, de maneira que há uma consciência no todo e
também em cada uma das partes. Essas aulas foram importantes para deixar meu corpo
preparado para as atividades que viriam a seguir.
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Em janeiro de 2015, realizei um intensivo de performance com a artista Elisa Band na
qual foi criada a performance “como esquecer”. O processo das aulas percorreu três momentos
(i) experiências de sensação e do despertar do estado presente a partir de dinâmicas corporais
diversas; (ii) compartilhamento de referências; (iii) apresentação de aproximadamente trinta
performances individuais seguida por uma conversa na qual todos os alunos podiam expressar
seu ponto de vista sobre a performance do/a colega. Esta terceira parte foi a que teve maior
duração e que mais desenvolveu um olhar crítico para este tipo de linguagem. Escutar o ponto
de vista do outro sobre cada performance assistida, me auxiliou a compreender o que os colegasperformers estavam propondo, formando um referencial mais amplo sobre esta linguagem.

15 Performer quebrando um dos copos na performance “Como esquecer”

Em “Como esquecer” eu recrio um ambiente cinematográfico que reproduz alguma de
minhas memórias afetivas traumáticas. Determino onde o público vai se dispor no espaço,
deixando marcas adesivas no chão onde a performance ocorre e no piso superior. Quero que o
público seja submisso ao meu comando. Estou vestida com um vestido longo preto, tal qual
uma mulher sensual apaixonada poderia se vestir para seu companheiro ou uma mulher estaria
vestida em uma ocasião de luto. Há um plástico transparente comprido que remonta a ideia de
uma mesa, a qual possui duas taças e dois copos, cada um preenchido com um líquido: vinho,
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suco de laranja, café e vinagre. A performance inicia com a música “Romeu e Julieta” do
compositor Prokofiev. Neste momento, eu estou sentada e ao mesmo tempo preencho minhas
mãos com uma taça de vinho e um caderno. Bebo e leio o conteúdo deste caderno, que na
verdade, é um diário sem acesso há mais de um ano. Ao final daquela taça, retiro uma toalha
branca, embrulho o vidro da taça e com um martelo, quebro a taça. Sigo para o copo de suco de
laranja e sigo o mesmo processo de leitura do diário com a bebida que, quando terminada, tem
seu copo quebrado à marteladas. O mesmo se sucede com o copo de café e a taça de vinagre.
Quando todos os vidros já estão quebrados, junto os cacos com as mãos e reúno eles em uma
forma circular. Acendo uma vela ao centro e me retiro da sala.
Esta performance foi discutida com os outros participantes do curso, que
compreenderam a performance tal qual eu havia concebido, embora sugeriram que eu seguisse
para um segundo movimento, na qual eu realmente esqueço e não mais lido com esta dor de
reviver um passado que já passou. Após este intensivo, acabei participando de uma série de
residências artísticas e formações exatamente nas áreas de meu interesse.
O processo da residência “Alfândega”, vinculado ao projeto Corpo subcorpo, tratava-se
de ocupar o espaço do estacionamento do Sesc Santos para construir uma performance que
contemplasse a intersecção entre corpo, áudio e iluminação numa perspectiva de desconstruir a
percepção da realidade do público.

16 Registros do espetáculo “Alfândega”
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Os artistas formadores, Mirella Brandi e Muepetmo, conduziram o processo sem dar
muitas tarefas instrutivas ao grupo de cinco artistas residentes. Sua função, além de nos orientar,
era lapidar aquilo que o grupo construía. Foi minha primeira ação artística apresentada ao
público e também a primeira ação que foi construída em conjunto com outros artistas.
Na oficina “Corpo, cidade e ativismo micropolítico” com Teatro de Operações, houve
uma série de exercícios corporais que ativaram a minha compreensão a respeito da arte como
veículo de expressão de pensamento político. Trouxe o pensamento de que o nosso corpo
performático pode refletir em seus gestos e em sua visualidade uma série de questões políticas.
Logo na sequência eu participaria da residência “Exercícios para artistas rebeldes” com
o grupo de performance La Pocha Nostra e continuaria a exercitar este pensamento político
presente no corpo. A residência foi imersiva e me auxiliou a reforçar a ideia da performance
como uma linguagem capaz de representar/denunciar as questões políticas-econômicas-sociais
vivenciadas pela humanidade. Participando de uma estrutura de exercícios intensos, acabei
entrando em alguns estados criativos desconhecidos. Parecia que estava em transe em alguns
momentos, integrando uma energia coletiva invisível, porém sensorialmente perceptível por
todos. Acabei desenvolvendo minha capacidade de criar “imagens poderosas” a partir da
relação corpo e espaço, já que até o final da residência tínhamos, juntos, experimentado mais
de quinhentas imagens performáticas. Deste conjunto de criações, acabamos selecionando
algumas para serem apresentadas no espetáculo “Mapa corpo(rativo)” no Sesc Santos.
Trabalhei com artistas da área de performance do Brasil inteiro e, embora me sentisse bastante
inexperiente com relação aos demais, acabei ativando minhas experiências anteriores para
estimular minha criatividade.
A residência foi constituída de, basicamente, cinco momentos: (i) exercícios de
desenvolvimento de confiança entre os participantes; (ii) exercícios de contato e manipulação
dos corpos dos padrticipantes; (iii) manipulação destes corpos com a possibilidade de instalação
de props a fim de criar imagens vivas; (iv) jam sessions; (v) jam session final com a presença
de público. Todos estes momentos levam em consideração a arquitetura do local onde é
realizada a residência e a possibilidade dos outros artistas alterarem as imagens construídas
após um momento de apreciação coletiva dos trabalhos realizados.
O trabalho “tríptico” foi resultado de três imagens que surgiram em contextos distintos
(exercícios de manipulação e jam sessiom) e que versa sobre o processo de libertação de um
corpo que foi alvo de inúmeras instituições.
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17 Performance “Tríptico” – dia 2 – em Mapa corpo(rativo) com La Pocha Nostra
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Na experiência da residência Fuso 10, coordenada por Paulo Emílio Azevedo, ocorrida
na Virada Cultural Paulista de Santos, fui submetida a uma experiência de passar a madrugada
(22h as 10h) exercitando meu corpo e mente. Ali pude descobrir que o corpo verdadeiramente
carrega nossa compreensão de mundo. No último exercício, por volta das oito da manhã, já
exausta, eu acabei entrando em uma espécie de “transe” na qual o meu corpo parecia estar
completamente integrado à minha mente.
Também me dediquei a desenvolver experiências com as crianças de meu trabalho.
“Graça na Praça” é um projeto colaborativo de site specific e realidade aumentada desenvolvido
a partir do mapeamento/registro de possibilidades brincantes em praças públicas. Após
mapeadas e registradas em vídeo, as brincadeiras são compactadas em um QR code que será
implantado na praça novamente para que outras pessoas tenham acesso as brincadeiras que
podem ser realizadas naquele espaço.

18 Projeto piloto de “Graça na Praça” em teste

45

Embora tivesse tido vivências nas áreas de corpo e tecnologias, faltava-se experiências
que integrassem estas duas linguagens. Em decorrência desta falta, encontrei no Laboratório
abeto MOVIsur e, mais adiante, na Residência Artística en Tecnologias Multimediales
interactivas para la escena, a oportunidade de experimentar estas linguagens conjugadas.
A primeira experiência, de dois dias, me possibilitou descobrir a dança aérea conjugada
com o vídeomapping e, embora eu achasse que seria uma proposta fácil de integrar, acabei
descobrindo que o desafio é criar uma “terceira coisa” a partir desta mistura que tenha um
conceito bem elaborado. Na hora de experimentar, meu grupo ficou muito atento ao conceito e
acabou utilizando a tecnologia do videomapping como cenário e pouco conseguiu explorar a
relação propriamente dita da tecnologia com o corpo.
Já a segunda experiência, tivemos dois dias para aprender as ferramentas básicas do
software de edição em tempo real (Isadora). Trata-se de um software que projeta imagens
captadas em tempo real ou vídeos pré-gravados, com a adição de efeitos escolhidos. Neste
trabalho nossa equipe teria que realizar uma obra em site specific com a temática corpo,
identidade e tempo. Ao total realizamos quatro intervenções no espaço: (i) uma instalação de
cadeiras na qual nossos rostos pré-gravados estavam mapeados; (ii) uma instalação sonora na
qual cada um de nós descrevia seu próprio rosto e a partir da alteração da frequência sonora
(uma palma por exemplo), era acionada outra gravação; (iii) um computador estava disponível
para que o usuário interagisse apertando a tecla “0” ou “1” e visava discutir o fato de que cada
um de nós é parte de uma mesma coisa; (iv) uma projeção que desconfigurava o nossos rostos
pré-gravados (os mesmos da instalação da cadeira) e se alterava a partir da frequência sonora.
Esta experiência foi interessante em vários aspectos: (i) a possibilidade de trabalhar
coletivamente com artistas da Argentina, Colômbia, México e Alemanha; (ii) aprender a
manejar um software que possibilita a captação e edição de imagens em tempo real; (iii) criar
um trabalho e apresenta-lo ao público; (iv) realizar uma rede de contato artístico.
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19 Instalação “El cuerpo no puede reducirse a una secuencia de números”

20 Imagens do computador que estava disponível ao público para interação (clicando “1”)
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Por fim, a última experiência que tive em 2015 foi com o curso de quatro encontros
“Taller de Investigación de Movimiento y Producción de Performance” com a professora
Florencia Gleizer. Ali realizamos diversas propostas de tradução intersemiótica e cada um dos
participantes desenvolveu uma pesquisa autoral. Eu escolhi a temática da “ordem e desordem”
e a do “aproveito do erro” para construir meu processo artístico, tentando responder as seguintes
questões: (i) O que é ordem e desordem para meu corpo?; (ii) Como o espaço pode afetar esta
ordem/desordem? (iii) Como aproveitar os erros que surgem na tentativa de sustentar a
ordem/desordem?. Ao investigar “ordem” e “desordem” para meu corpo eu descobri que a
ordem é tudo aquilo que é orgânico e natural e a desordem o nosso lado racional. A partir disso,
defini como objetivo desta performance a sustentação máxima de um movimento (ficar na ponta
dos pés e caminhar em linha reta por entre um corredor de garrafas de vidro), e conforme for
perdendo o equilíbrio, buscar encontrar o equilíbrio e manter esta nova posição como um novo
ponto de equilíbrio, e assim sucessivamente, até chegar a um limite que me permitirá provocar
rupturas neste sistema pré-estabelecidos que ainda são desconhecidas para mim.

21 Realizando testes de disposição de garrafas para a performance “(des)ordem”
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3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A minha maior descoberta, para além das técnicas e conteúdos, foi a de que o processo
artístico pode ser concebido como estratégia de aprendizagem condizente com as necessidades
de nosso tempo. Isto porque, uma vez que cada trabalho envolve temas subjetivos e requer
ferramentas específicas para sua concretização, possibilita que esta aprendizagem seja
alimentada a partir do interesse do indivíduo, que hoje, mais que nunca já está acostumado a
ser o curador de seu conhecimento e informação (músicas, noticias, filmes, etc.).
Contudo, percebi que esta aprendizagem autônoma (autoaprendizagem, autodidatismo,
andragogia) não exclui a presença de um “outro” mais experiente (tutor, professor, mestre,
orientador). Este “outro” é o que oferece a possibilidade de interlocução e o olhar externo
qualificado para que a construção do conhecimento possa ser conduzida com foco no que
realmente é importante, evitando desvios, perda de tempo, “auto boicotes”.
Vale ressaltar que a vivencia de um processo artístico autoral permite que o indivíduo
busque, a partir das estratégias que julgar ser a mais efetiva, os conhecimentos relacionados
com o projeto de investigação. Neste sentido, não haverá um formato de aprendizagem mais
adequado que o outro, pois quem escolhe como construir o rumo da investigação é o próprio
artista. E isso significa que o artista deverá desenvolver o autoconhecimento a respeito das
formas em que este aprende de maneira mais aprofundada e efetiva, seja em aulas tradicionais,
viajando, escrevendo ou até mesmo conversando em bares. De toda forma, é o artista quem
determina o currículo, os métodos e o tempo de cada aprendizagem.
No meu caso, posso fazer uma lista de aprendizagens importantes que foram descobertas
em meu processo artístico, que foram decorrentes das experiências individuais e coletivas,
formais, não-formais e informais:
1. Nas expressões artísticas, não há hierarquia entre linguagens e/ou conhecimentos. O
que existe é prioridade de utilização e que dependerá do desejo do artista e da
necessidade de cada projeto. Além disso, quando existe liberdade para a fruição
artística é muito capaz que as linguagens se hibridizem tal qual os conhecimentos,
pois nem a arte e nem a vida nasceram fragmentadas.

2. Nas artes, assim como na vida, é necessário ir além, ir o mais fundo possível. Contudo
existe uma membrana limite a qual o artista deve estar atento para não ultrapassar,
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sendo que o êxito artístico vai ocorrer quando o artista conseguir tocar esta membrana
e atingir a profundidade máxima que um trabalho artístico pode apresentar. Ele sabe
que está correndo um risco físico ou psicológico, mas está no controle de suas ações
e quando sabe que não tem condições para realizar este controle sozinho, aciona o
auxílio de outra pessoa para esta função.
3. A sistematização de uma ideia artística serve para designar as hipóteses iniciais da
investigação e determinar as regras da ação momentâneas. Ao serem testadas e postas
em prática, as “ideias hipotéticas” podem ser confirmadas, descartadas ou
aprimoradas. Jamais devem travar um processo artístico.

4. O artista não pode ignorar seu papel político e alienar-se das relações que estabelece
com o sistema, pois corre o risco de tornar-se um artista hipócrita quando se propor a
denunciar em seu trabalho o mesmo sistema que apoia em sua vida.
5. O corpo possui pensamentos que podem ser descobertos e trazidos à consciência em
forma de palavras ou imagens. Para tanto, a realização de trabalhos corporais
exaustivos conjugado com o trabalho de tradução intersemiótica podem ser estratégias
interessantes.

6. Nas artes, sempre é possível estabelecer relações entre aspectos aparentemente
distantes, e é disso que tratam os exercícios de criatividade. Ocorre que estas
descobertas, embora sejam sempre válidas na etapa de investigação, nem sempre
devem ser assumidas na etapa de finalização de um trabalho, pois corre-se o risco de
aceitar uma relação muito fraca que só fará sentido na cabeça do artista.

Um aspecto que percebi a partir da revisitação de meus processos artísticos, foi a de que
a temática da “liberdade” parece sempre se repeti em diferentes roupagens. Noto que o interesse
em debater esta temática também reverbera em meus trabalhos acadêmicos e em minhas ações
enquanto educadora, demonstrando que há uma preocupação enquanto ser humano a respeito
deste tema.
Com relação ao aspecto “forma”, acredito que a relação “corpo e tecnologia” enquanto
linguagem ainda merece tempo para ser investigado. É preciso pensar conjugadamente, sem
que o corpo seja acessório para a tecnologia ou o contrário. E isto para mim pareceu muito
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difícil até o momento. Fica como desafio para estudos posteriores entender como entender estas
linguagens de modo híbrido, capaz de configurar um terceiro elemento, uma terceira linguagem.
Para tanto, imagino conduzir meus estudos a partir da investigação de novas referências
artísticas, como é o caso do artista e coreográfo austríaco Klaus Obermaier que utiliza-se de
sensores que captam os movimentos corporais do bailarino para provocar alterações na
configuração do espaço ou realiza projeções a partir da captura e edição de imagens em tempo
real de modo a desconstruir a imagem do corpo e movimento do bailarino (obras: Apparition;
Le Sacre du Printemps; Transcranial; Vivisector) ou o grupo Anarchy Dance Center, que
também trabalha nesta perspectiva de alterar a percepção do espaço a partir das movimentações
do bailarino (obra: second body, seventh sense) Além disso, continuar investigando as
possibilidades do software Isadora e frequentar cursos que trabalham nesta perspectiva é um
bom caminho a se seguir.
Agora, pensando o processo artístico como estrutura educativa para crianças e jovens
imagino que é fundamental, ao mesmo tempo, pensar em um outro tipo de instituição que a
comporte. Deve ser uma instituição livre na qual o educador permita que crianças sejam
crianças e jovens sejam jovens. Que possibilite que construam seus processos artísticos e
descubram linguagens e conhecimentos inusitados e cheios de sentido/significado. Que
possuam prazer no ato de aprender à sua maneira.
Esta ideia aproxima-se do pensamento da arte educadora dinamarquesa Anne Marie
Holm:
Eu acredito na energia e no prazer. Não tenho nenhuma ambição de mudar
as crianças. Sou movida pelo desejo de estar com as crianças. Tenho a mente
de um saltimbanco e o desejo de liberdade. Sei que é preciso haver a
sensação de liberdade para criar. (HOLM, 2004, p. 86)

Neste sentido, como esperar que um educador ofereça liberdade criativa para seus alunos
se ele próprio a desconhece em sua própria vida? Falo da liberdade para pensar e construir
argumentos que surgem a partir da singularidade de cada indivíduo. De uma liberdade que serve
tanto para a realização de um trabalho artístico como também para a construção de história e de
cultura. É a liberdade necessária para que se viva o espírito do tempo, refletindo sobre as
informações que chegam em suas mãos...
Esse é um tipo de conduta do educador que requererá muito mais trabalho. Trata-se de
atentar-se para as ‘membranas”, pois diferente dos adultos, as crianças e jovens nem sempre
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possuem a maturidade para se protegerem. E como não se trata de um currículo comum, serão
múltiplas membranas para serem protegidas ao mesmo tempo. Isso irá requerer do educador
uma investigação dos limites físicos e psicológicos de cada indivíduo.
Outro aspecto apresentado pela educadora dinamarquesa é o de que os “adultos devem
ser co-criativos, não controladores. As crianças são cheias de entusiasmo e energia, elementos
importantes do processo criativo, que não devem ser destruídos” (HOLM, 2004 p. 93). E
continua:
Hoje em dia, as crianças têm acesso a todo tipo de cor, mas, geralmente, sob
supervisão. Eu acredito que muitas das experiências das crianças seriam muito
melhores se os professores, ao invés de gastarem tanta energia vigiando-as,
procurassem, eles mesmos, testar as cores e usufruir o prazer advindo da
experiência. (HOLM, 2004, p.86)

.
Por isso, uma educação que atue no mesmo sentido que o espírito do nosso tempo, sabe
que não é suficiente “colocar os computadores com algum software ligados à Internet nas salas
de aula que os alunos vão aprender e as práticas se vão alterar” (MIRANDA, 2007, p. 44). É
importante repensar nesta estrutura e permitir que as crianças e jovens tenham oportunidades
de aprofundar assuntos que são importantes para eles tendo a liberdade para criar a partir das
ferramentas disponíveis em tempo. Talvez a única maneira de entender como é a educação do
futuro é permitir que ela ocorra, sem antecipar e julgar o que é certo ou errado. É, sobretudo,
desenvolver a escuta, capaz de entender o desejo de aprendizagem existente em cada um.
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