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RESUMO
 O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) versa sobre a cartografia
do cotidiano de uma professora de Arte da rede pública de educação básica
do estado de Rondônia. Tem como problemática a cartografia das aulas de
arte dos anos finais do ensino fundamental, que reverberou em modos outros
de produções artísticas teatrais a partir de duas linguagens distintas: o teatro
de objetos e o teatro Dadá. Os objetivos se construíram ao longo das
experimentações teatrais no contexto de retorno das atividades presenciais
durante a pandemia de COVID-19. Para desenvolver os objetivos, nos
apoiamos em autoras e autores que conjugam as suas investigações no campo
epistemológico de educação e artes nas filosofias da diferença, como: Rolnik
(2011), para discutir a cartografia como um anti-método de pesquisa que se
faz e se desfaz enquanto se cria, produz, e...e...e...[...]; Gallo (2003) e Negri
(2001), que provocam problematizações acerca do professor profeta e
professor militante, que atravessam  o nosso cotidiano de aulas de arte e as
pesquisas artísticas; e Rancière (2009), nos atravessando com  a partilha do
sensível nas experiências de teatro Dadá. Nesse sentido, o cotidiano escolar
pós ensino remoto e com a pandemia ainda em curso, nos atravessou com
outras problemáticas emergentes que fizeram um sobrevoo nas aulas e na
escrita, reverberando a fragilidade das relações, partilha e afetos nas aulas de
teatro no contexto de pandemia. 
Palavras chave:  Cotidiano escolar. Prática teatral. Partilha do sensível.
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INTRODUÇÃO
     A prática do ensino de Arte nos anos finais do ensino fundamental, em
grande medida, enfrenta diversas problemáticas que interfere nas atividades
artísticas em sala de aula: a carga horária excessiva de trabalho, aulas com
horários curtos, falta de estrutura e material, além da falta de um olhar mais
sensível para o componente curricular, que é sempre subjetivado no
cotidiano escolar. Tudo isso contempla diversas discussões sobre a falta, que
se faz presente nas conversações ao longo do texto, nos contornos, no
entremeio e nas linhas de fugas percorridas. 
   Apesar das potentes discussões que podem ganhar espaço nesta escrita-
texto de experimentações artísticas-teatrais, a presente composição escrita-
visual, versa sobre a cartografia do meu percurso como professora de arte da
rede de educação básica no estado de Rondônia. A escolha pela escrita em
primeira pessoa, surge da importância de aproximar o leitor de uma escrita
pessoal, artística e cartográfica, escrita no interior de um corpo escolar e em
sala de aula, nos intervalos de uma aula para a outra ou durante, enquanto os
alunos ensaiavam e criavam coletivamente. 
    Portanto, essa escrita-texto foi composta por várias mãos que estiveram
presentes em todos os momentos de sua criação. As imagens, os vídeos
produzidos, textos e relatos apresentados, nos autores que atravessam o texto e nos
momentos de produção, escrita e criações artísticas fluída e nos dias de produções
calejadas pelo cansaço e falta de ânimo nos quais os estudantes conduziram o
processo, exploraram, criaram e se aventuraram pela criação artística. 
    O objetivo central do trabalho de conclusão de curso teve seu foco em
cartografar - conversando com o conceito de cartografia discutido por Rolnik
(2011) - o meu percurso como professora de arte nos anos finais do ensino
fundamental em uma escola pública estadual localizada na zona central de Porto
Velho Rondônia. Nesta, onde atuo exclusivamente como docente, com 34 aulas
semanais no componente curricular de arte, com turmas de 6º ao 9º ano que atende
crianças e adolescentes, principalmente da zona rural do Baixo Madeira, bairros e
comunidades localizados às margens do Rio Madeira.
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     No percurso cartográfico, as problemáticas se construíram de modo
coletivo, a partir de experimentações artísticas com a linguagem teatral.
Construímos propostas de atividades, com o objetivo de possibilitar criações
de cenas, conversas e experimentações artísticas com temas propostos pelos
alunos. A proposta de pesquisa parte do interesse em cartografar, a partir do
meu olhar como professora do componente curricular de Arte, como ocorrem
as afetações, relações e processos de criações coletivas após um ano e oito
meses de ensino remoto, na modalidade síncrona e assíncrona em decorrência
da pandemia de COVID-19.
       As dificuldades nesse momento de retorno do ensino remoto fora
imensas. Os estudantes retornaram para a escola sem nenhum tipo de apoio
emocional, psicológico e pedagógico, principalmente por terem passado um
ano e oito meses estudando sozinhos em casa. Em certo ponto, o retorno foi
importante, os professores da nossa escola não conseguiam mais suprir as
demandas de produzir materiais e atender os estudantes e isso gerava muito
desconforto. Por outro lado, sentimos muito medo de adoecer (e ocorreu com
muita frequencia após o retorno) mas, com o tempo e com a chegada das
vacinas, tudo foi entrando nos eixos. 
      Desse modo, a pesquisa reverberou em modos outros de produções teatrais
a partir de duas linguagens distintas: o teatro de objetos e o teatro Dadá; que
serão discutidos teoricamente nos tópicos do relatório. Os objetivos da
pesquisa conversam entre a cartografia do ensino de Arte no contexto de
retorno das atividades presenciais, mesmo com a pandemia ainda em curso, e
o cotidiano das aulas de arte afetadas pelo distanciamento social e o ensino
remoto. 
       Para desenvolver os objetivos citados, alio-me com autoras e autores que
conjugam as suas investigações no campo epistemológico de educação e artes
nas filosofias da diferença. As conversações que se entrelaçam neste relatório,
se movimentam entre constante processos de devires, (in)constâncias e
urgências apresentadas durante o processo. Apoio-me em Rolnik (2011) para
discutir a cartografia como um anti-método de pesquisa, que se faz e se desfaz
enquanto se cria, produz, e...e...e...[...]. Além de Gallo (2002) e Rancière
(2009), que provocam modos outros de pensar a docência a partir de uma
partilha sensível e coletiva no cotidiano das aulas de teatro.
    As imagens que fazem parte desta escrita foram produzidas durante os
processos criativos e estão presentes como composição artística, visual-textual
e poética do texto e não tem o intuito de representar/ilustrar o que já está
escrito, mas de compor e fazer reverberar novas sensações e sentidos. O que
me move, ao pensar em fazer um texto acadêmico composto por imagens-
textos, são os atravessamentos da imagem com a escrita, aos outros modos de
relacionar, artísticamente, imagem-texto fora dos padrões representativos.
Deleuze (1981), a partir dos seus escritos,  me convida a pensar nessas
imagens.  Quantas vozes ressoam a partir de uma imagem? As imagens nos
convidam a participar de outro ritmo na pesquisa. Produz ondas que
reverberam nos deslizamentos das experimentações. Leva às poesias, aos
silêncios gritantes e realidades distintas, às potências e forças. Desse modo,
para trabalharmos com uma composição texto imagem precisamos limpar os
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Percursos de uma pesquisa
artística cartográfica 

      Para contextualizar o leitor no
cotidiano da escola pública e como
ocorreram as experimentações e
escrita deste texto, posso
resumidamente explicitar o meu
percurso semanal: as aulas de arte
são distribuídas, ao longo da
semana, com uma carga horária
mínima de 32h/aula por docente. A
minha carga horária,
especificamente, ficou distribuída
em 32h/aula por semana, sendo
1h/aula por turma - totalizando 32
turmas - com, em média, 35
estudantes por turma e em torno de
1190 estudantes presentes nas aulas
de arte. 
    No início da pesquisa pensei em
produzir experiências com todas as
turmas, para que, assim, todos
tivessem a mesma experiência,
considerando que todos têm a
mesma necessidade de atividades
práticas na disciplina de Arte. Mas,
quando iniciamos a segunda etapa
do projeto, percebi o quanto seria
cansativo estar totalmente atenta e
com a energia depositada em cada
turma, em todos os horários no
turno matutino e vespertino. 
      Com algumas das 34 turmas
participantes da pesquisa não
consegui fazer provocações ou estar
inteiramente presente (digo no
sentido de participar, provocar mais
criações entre os grupos e fazer
experimentações com as
imagens/fotografias). Me permiti
apenas sentar e observar, para que
pudesse descansar a mente e a
energia para os próximos que
viriam. 
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     Além disso, para alguns dias da semana, são distribuídas dez aulas no
período matutino e vespertino, com uma pausa de uma hora para o almoço.
Especialmente, nesses dias, as aulas do turno vespertino se tornam menos
fluidas. Os estudantes, como normalmente já são, têm mais energia que os da
manhã e eu, como já venho de um turno de aulas com atenção redobrada em
decorrência das atividades da pesquisa, me sinto bem cansada e indisposta
para participar com eles. Mas geralmente algum grupo me acolhe e ficamos
recortando e colando as palavras juntos. 
  Desse modo, o percurso metodológico se construiu a partir de
experimentações artísticas/teatrais com composições de textos escritos,
atravessamentos, desterritorialização e outras criações artísticas que
surgiram. Para isso, foram traçados caminhos pelos territórios do ensino de
arte com o aparato epistemológico da pesquisa cartográfica. Para kastrup
(2009), toda pesquisa é uma intervenção. Nesse sentido, a perspectiva da
desterritorialização, experimentação e composição escrita e visual, se
apresenta como uma possibilidade tanto no plano da prática como no teórico.
     Não pretendo, com isso, consolidar o trabalho como bibliográfico ou
prático, mas a partir de uma perspectiva de desterritorialização e de
(re)construção de uma pesquisa com arte no cotidiano escolar, que se
desconstrói e reconstrói em cada turma a cada etapa, desafios e novas
possibilidades que surgem. Para isso, a prática do cartógrafo está nas
estratégias de formações do desejo no campo social. Para Rolnik (2011, p.65)
“tudo o que der língua para os movimentos do desejo, tudo o que servir para
cunhar matéria de expressão e criar sentido, para ele é bem-vindo.” É
importante que o cartógrafo esteja atento aos fenômenos do desejo e da
existência humana e a teoria é sempre cartografia.
     Dessa maneira, os pontos traçados na metodologia são planos abertos.
Contudo, podem passar por diversos processos de desterritorialização.  Para
Rolnik (2011), o cartógrafo não precisa, necessariamente, servir-se de fontes
teóricas ou escritas, pois é um verdadeiro antropófago, vive de expropriar,
apropriar e desovar. O cartógrafo mantém o plano aberto, tudo que provocar
movimentos do desejo é bem-vindo. Para isso, é preciso permitir todas as
entradas e possibilitar múltiplas saídas, explorar, servir-se de variadas fontes,
que cunhem matéria de expressão e sentidos, desejos e reverberações vitais.
A cartografia tem um caráter político e trata de pensar a pesquisa como um
ato político, que, para Rolnik (2011), potencializa desejos, afetos,
construções coletivas e individuais. 
     Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica caminhou coletivamente com as
experimentações e cartografias artísticas, considerando a importância de
ambas para a pesquisa artística em educação. Pretende-se, com isso, fazer
arte e fazer pesquisa ao mesmo tempo. Oliveira e Mossi (2014) apontam que
a cartografia passa a ser não só uma estratégia metodológica, mas a força
vibrátil do pesquisador diante da sua própria vida, pois, ao se colocar nesse
campo de pesquisa, o cartógrafo rompe com os limites pré-existentes
individuais e não se limita apenas em reconhecer ou representar algo, mas em
criar e produzir-se nesse processo. 
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Percursos,  linhas e blocos de criações: 6 º e 7º anos

       Ao longo deste relato, escreverei brevemente - no formato de
composição de blocos, os quais denominei como bloco primeiro até
o sétimo - as práticas realizadas ao longo das semanas que
transcorreram o projeto, para que de modo sintetizado possamos
compreender os caminhos que percorri e como organizei as ações. 
       Bloco primeiro: criação dos grupos, primeira partilha e afetações
no coletivo - 1 a 5 de novembro de 2021 (todos os 6º e 7º anos). No
primeiro momento, expliquei como se transcorreria a atividade e
fizemos a leitura do conteúdo teórico apresentado no livro didático
sobre o teatro de formas animadas, que cita algumas características
teóricas e as modalidades que podem ser trabalhadas, como: teatro
de bonecos, teatro de objetos e teatro de sombras. 
     Bloco segundo: escrita e criação de personagens, cenário, roteiro,
desenhos ou textos base - 8 a 12 de novembro. No segundo bloco,
os estudantes fizeram grupos de até cinco alunos e iniciaram as
atividades conforme orientações. 
         Conversaram, pensaram no cenário, no tema, nos personagens
e composições. Após isso, escreveram um roteiro para as cenas,
escrito no caderno ou apenas conversando. Permiti que ficassem
livres no processo criativo, tendo em vista que essas turmas muitos
alunos têm dificuldade com a escrita.  Ademais, se fossem escrever
uma história, provavelmente nos estenderíamos em muitas aulas. 

  Bloco terceiro: apresentação das cenas, partilha e
compartilhamento coletivo - 15 a 19 de novembro. A apresentação
da cena se construiu por um processo coletivo, dentro da sala de
aula e a partir das construções dos próprios estudantes. Em média,
cada turma tinha em torno de cinco grupos de seis ou sete
estudantes.
     Bloco quarto: escrita de cartas, bilhetes ou diários individuais.
Roda de conversa sobre o processo de criação - 29/11 a 03 de
dezembro. No quarto e último blocos, os estudantes,
individualmente, se expressaram sobre as suas impressões do
processo. Nessa última etapa, os estudantes puderam produzir suas
experiências de modo escrito ou com desenhos, conforme algumas
composições de imamgens com os bilhetes e fotografias
apresentadas ao longo desta escrita. 

Acervo pessoal, aulas de arte,  Porto Velho - RO, 2021.
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       Os ensaios ocorreram durante as aulas de arte em um perído
de duas aulas, ou seja, duas semanas, e duas aulas/ensaios para
cada turma. Nos ensaios, busquei ficar ao máximo fora, apenas
observando e auxiliando quando solicitavam. O processo de criação
partiu deles e das relações que traçaram entre as histórias, trabalho
coletivo e objetos. 



       Bloco quinto: criação dos grupos; primeira partilha e afetações
em grupo; recorte das palavras  entre 1 a 5 de novembro (todos os
8º e 9º anos). No quinto bloco, o percurso das turmas de 8º e 9º
anos se tornam potentes. A criação em grupo se constituiu por,
primeiramente, um breve resumo sobre o anti-movimento Dadá.
Posteriormente, os estudantes iniciaram os recortes de palavras a
partir das revistas que forneci com temas aleatórios.
    Bloco sexto: produção de textos, poemas, fragmentos,
impressões, palavras ou modos outros de se expressar: entre 8 a 12
de novembro. Os estudantes iniciaram o processo de criação a
partir das palavras recortadas aleatoriamente. Poemas, textos,
slogans de lojas e palavras foram compostas. Além disso, frases e
títulos foram surgindo no momento da colagem no papel sulfite.
Essas produções estão expostas ao longo deste texto, a partir das
fotografias, de modo a se compor com a escrita.  
     Bloco sétimo: produção de cenas a partir das criações com as
palavras - 15 a 19 de novembro. Nessa aula, os estudantes fizeram
criações de cenas com o material produzido. Desse modo, forneci
duas aulas apenas para a preparação e ensaio. Alguns grupos 
 somente conversaram, outros ensaiaram com falas e ações e
aproveitaram o tempo para alinhar a apresentação. 
    Bloco oitavo: apresentações das produções coletivas de micro
cenas - 15 a 19 de novembro. Na última etapa do projeto, os
estudantes apresentaram as cenas, sendo as produções das mais
diversas. Dentre os temas propostos pelos alunos, um dos mais
presentes foi o bullyng, provavalmente fazendo relação com uma
discussão muito forte na escola desde o retorno do ensino remoto
que iniciou em 2020, devido a pandemia e se estendeu até agosto
de 2021, quando retornamos gradualmente. O tema do Bullyng tem
sido muito discutido ao longo deste ano por ser uma problemática
que está ganhando força na instituição escolar. Os estudantes
retornaram precisando aprender a lidar uns com os outros, e,
principalmente, precisando aprender a lidar com as diferenças. 
     Após as apresentações das cenas,  fizemos a avaliação do projeto
com rodas de conversas com cada turma, separadamente. Das
rodas de conversas, algumas coisas foram apontadas pelos
estudantes: 
- os temas que sugeridos pelos seus colegas foram relevantes por
retratarem muitas problemáticas presentes no cotidiano escolar; 
-o Bullyng não está presente apenas em questões raciais. Na escola
apresentaram foram os preconceitos por questões sociais e de
classe. 
-alguns estudantes se sentiram acolhidos com as discussões e
relataram que sofrem com algumas questões que foram levantadas. 

Percursos, linhas e blocos de criações: 8 º e 9º anos
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Um sobrevoo nas experiências artísticas com o teatro de objetos após o
ensino remoto 

Acervo pessoal, aulas de arte, 2021.
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      Durante a pandemia da COVID-19, os alunos da rede
estadual tiveram acesso as atividades remotas pelo 
 aplicativo Classroom, da plataforma Google e, se
dividiam em duas categorias de atendimento remoto: os
estudantes on-line (que participavam da plataforma e dos
grupos de WhatsApp) e os alunos off-line, que são aqueles
que não têm acesso a internet e iam até escola buscar o
material impresso, podendo ser roteiro de atividades,
orientações, textos, atividades ou avaliações.
Posteriormente, em torno de um mês após, devolviam esse
pacote de atividades para os professores de cada
componente curricular, para correção e lançamento de
notas. 
         Essa dinâmica perdurou enquanto se fez necessário o
ensino remoto. Além do desafio de se organizar na
estrutura de ensino remoto, professoras e professores de
arte da rede pública precisaram utilizar os livros didáticos
disponibilizados pelo governo. A necessidade da utilização
do livro ocorreu pela facilidade ao acesso de todos os
alunos de maneira parcialmente igualitária. 
      Considerando os dois grupos de estudantes que
formavam as duas modalidades do ensino remoto no
período de pandemia, ambos precisavam, na medida do
possível, receber o mesmo conteúdo e material para
estudo, mesmo que para cada grupo a realidade fosse
diferente. 
     A adaptação ao uso do livro didático foi um dos
maiores desafios do ensino remoto. Estruturados de
maneira assimétrica e seguindo pouca, ou nenhuma linha
do tempo que facilite o ensino de Arte de modo teórico, os
livros didáticos de arte geralmente, principalmente os
livros disponibilizados para as escolas da rede pública
estadual de Rondônia nos últimos cinco anos (tempo que
leciono arte no estado) apresentam conteúdos
diversificados dentro das linguagens artísticas e
contemplam todas as linguagens de maneira básica,
sintetizada e com pouco conteúdo para leitura,
interpretação e discussão, além de não propor atividades
práticas para compor com as teorias  do livro.
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     Contudo, os conteúdos da linguagem teatral foram os que mais
prevaleceram nas quatro séries lecionadas (6º, 7º, 8º e 9º). De modo geral, se
repetem de uma série para outra, não instigam o estudante a se aprofundar na
leitura e fazer pesquisas complementares. Além do mais, as pesquisas
propostas são confusas conceitualmente e distantes da realidade dos
estudantes, com níveis elevados de complexidade e distante das
possibilidades de execução para o momento que estávamos vivendo,
considerando a dificuldade de realizarmos aulas síncronas com estudantes da
educação básica. 
        Assim, o ensino de arte no período remoto, de aproximadamente um ano
e oito meses, nos trouxe diversos desafios para o ensino de teatro, linguagem
muito abordada teoricamente nesse período. Um dos temas discutidos em
uma das poucas aulas possíveis via aplicativo Google Meet, e que estava
sintetizado no livro didático do 6º e 7º ano, foi o teatro de formas animadas,
com o conteúdo focado em teatro de objetos. 
   Desse modo, pensei em diversas maneiras possíveis para tornar a
experiência remota com o ensino de arte menos exaustiva. Busquei materiais
complementares que facilitassem a dinâmica das aulas, vídeos de
apresentações de espetáculos teatrais que conversassem com os temas
propostos, textos de sites e artigos curtos e trabalhos acadêmicos com a
linguagem de fácil acesso para leitura. Mesmo com as alternativas criadas, o
retorno dos estudantes era mínimo e a sensação de trabalho, tempo e energia
sendo desperdiçados causou cansaço e desejos de um retorno à aula
presencial o mais breve possível, mesmo que os riscos ainda fossem reais e
possíveis após a imunização. 
       O relato acima corresponde a uma parcela quase mínima de estudantes
que estavam no ensino remoto na modalidade on-line, via aplicativo
Classroom e WhatsApp. Considerando que os estudantes que estavam na
modalidade off-line só tinham acesso aos conteúdos pelos livros didáticos e
não tinham acesso aos materiais complementares, o alcance do processo
educativo de maneira igualitária ou próxima no ensino remoto ocorreu de
modo defasado, deixando rasuras ao longo do caminho.
     Em certo momento, para minimizar a falta de contato e o impacto do
ensino remoto de arte na vida dos estudantes, tracei estratégias nos caminhos
tortuosos. Nos aventuramos em aulas síncronas via Google Meet em todas as
manhãs (dividindo a hora aula para cada turma, assim como fazemos no
presencial) e o resultado, por um curto período, foi positivo, mesmo com
aulas expositivas, pouca interação dos alunos presentes e muitos sem internet
suficiente. 
      Assim, mesmo pensando em modos de dar continuidade a temas
conversados ao longo do ano - e que os estudantes já tivessem uma base
teórica - mesmo que sintetizada da linguagem teatral - criei um projeto
pensando nas possibilidades de experimentações no contexto de pandemia e
logo após o retorno para o ensino presencial. 
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        O teatro de formas animadas é uma linguagem abordada em ambas as
séries do ensino fundamental (6º e 7º ano). Se configura em uma síntese
sobre o tema abordado nos livros didáticos, Amaral (1997) caracteriza o
teatro de animação como teatro do inanimado; um teatro em que o foco de
atenção é dirigido a um objeto inanimado e não para o ser vivo/ator. O
objeto, segundo essa autora (1997, p.21)

    
      Tive o primeiro contato com o teatro de formas animadas no início do
Curso de Licenciatura em Teatro, a partir do GEPETA (Grupo de Estudos e
Pesquisa em Teatro de Animação), coordenado pelo professor Luciano
Flávio de Oliveira na Universidade Federal de Rondônia. No período que
conheci a linguagem, experimentamos a partir de improvisações em grupo,
resultando em uma cena chamada de Moréia-Mocréia. Esta nos permitiu
conhecer e experimentar as possibilidades do teatro de objetos com objetos
do cotidiano, dando vida, permitindo as experimentações, o improviso e a
construção coletiva com o grupo de estudantes em formação docente. 
   O teatro de objetos me conquistou desde o primeiro contato na
universidade, tanto que, anos após o primeiro contato, me permiti
experienciar essa linguagem com estudantes dos anos iniciais do ensino
fundamental em uma escola da rede municipal de Porto Velho – RO, Pé de
Murici, durante as experimentações artísticas da pesquisa-intervenção de
mestrado, que resultou no trabalho de conclusão de curso ‘Arte, educação e
resistência: feituras teatrais e composições imagéticas’ e no produto
educacional final ‘Imagens-fragmentos e as possibilidades pedagógicas
artísticas moventes’ orientados pelo professor Rafael Christofoletti do
Programa de Pós-graduação em Educação Escolar (PPGEProf – UNIR/RO). 
      A experiência que tive no programa de mestrado me permitiu pensar em
novas possibilidades de experimentações com o teatro de objetos com os
estudantes das turmas de 6º e 7º ano. Considerei a apresentação teórica
presente no livro didático desses anos escolares e, a partir disso, discuti a
partir da perspectiva teórica das filosofias da diferença temas que poderiam
surgir no decorrer da prática e das experimentações com o grupo de
estudantes. 
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(...) é toda e qualquer matéria inerte. Em cena representa o
homem, ideias abstratas, conceitos. Inanimado é tudo aquilo
que convive com o homem, mas é destituído de volição e de
movimento racional. Ao receber energia do ator, através de
movimentos, cria-se na matéria a ilusão de vida, e,
aparentemente, passa-se a ter a impressão de ter ela adquirido
vontade própria, raciocínio. 



       Oliveira (2017), no terceiro capítulo do livro de artista "Eid Ribeiro e o
Armatrux em processo: o objeto flutuante entre a poética e a estética teatral",
discute sobre as diferenças entre "Teatro de Objetos e Teatro com Objetos".
Ele esclarece aos leitores sobre uma pequena confusão que o encenador Eid
Ribeiro, que é pesquisado nesse livro, faz ao afirmar que a linguagem
predominante no espetáculo No Pirex é a do Teatro de Objetos. O autor
aponta que, na realidade, esse espetáculo opera com outra modalidade teatral:
Teatro com Objetos.¹ 
      Desse modo, durante as aulas de manipulação e criação com teatro de
objetos, me coloquei na realidade dos estudantes e do contexto que passamos
- e ainda estamos caminhando para um possível final- para vislumbrar meu
papel como professora de arte da rede pública, lidando com a desvalorização
das artes na educação básica e super valorização das disciplinas (Português e
Matemática), potencializadas no ensino remoto.
        Nesse sentido, me permiti vivenciar um novo movimento como docente,
a partir das possibilidades do professor militante, discussão feita por Gallo
(2002) e Negri (2001), que parte da perspectiva de apresentar dois tipos de
professores e suas maneiras distintas de lidar com o fazer docente: o
professor profeta e o professor militante. 
   O professor profeta é aquele que apresenta, critica e mostra as
possibilidades de um mundo novo, anuncia as possibilidades e mostra os
caminhos, mas não vivencia o percurso coletivamente com os seus alunos. 
   Já o professor militante é aquele que procura viver as situações
apresentadas e dentro das situações, produz possibilidades do novo, de modo
coletivo com os alunos e com a comunidade escolar de modo geral. Gallo
(2002) evidencia que o professor militante é aquele que procura vivenciar a
miséria dos seus alunos. Quando falamos de miséria, não necessariamente
estamos falando de uma miséria econômica, mas social, cultural, ética e de
valores, além de tantos outros tipos de miséria que podemos encontrar no
cotidiano escolar. 
        A característica chave da ação do professor militante é a construção
coletiva. O militante que vive no mesmo nível de miséria que os seus alunos,
no mesmo contexto de pandemia, isolamento social, dificuldade de
socialização, problemas emocionais e tantos outros adjacentes provenientes
da longa caminhada pandêmica, pode, dentro dessas possibilidades que
surgirem, mesmo que difíceis, dolorosas e com passos lentos, buscar
construir a partir desse novo mundo que se apresenta no mesmo nível de
miséria que os estudantes. Assim como um cão que cava seu buraco e o rato
que cava sua toca, cavamos afetos, cavamos palavras, cavamos arte em meio
ao caos vivenciado atualmente nas escolas da rede.
         

19

¹Para saber mais, leia o livro de Oliveira, Luciano Flávio de. Eid Ribeiro e o Armatrux em
Processo: o objeto Flutuante entre a Poética e a Estética Teatral. São Carlos. Editora Scienza.
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      No viés do compartilhamento de experiências, a criação da história ou
roteiro proposto para os grupos foram se postergando em várias aulas. Com
algumas turmas conseguimos alcançar o auge da produção na terceira aula. As
aulas foram se transformando em caos, o caos das linhas, das multiplicidades,
das curvaturas. Com o cotidiano das aulas de arte voltando ao seu estado
comum, muitas histórias surgiram, personagens de filmes, mangás, desenhos,
séries e livros. Alguns grupos optaram por criar a história por meio de
desenhos. Outros utilizaram o roteiro e alguns fizeram textos escritos. Mas
todos os grupos criaram dentro das suas possibilidades de criação.
      As relações foram se reconstruindo ao longo e durante o processo. Precisei
auxiliá-los com alguns desafios que surgiam. Com uma turma de 6º ano,
observei que a concentração na atividade estava desviada, pois todos os
grupos estavam agitados e falantes, com pouca atenção na criação da história
em si. Para não me perder em estratégias metodológicas que não funcionam
para todas as turmas igualmente, pedi que guardassem os cadernos e
abandonassem a criação da história e, em vez disso, pegassem objetos na
mochila e criassem as histórias a partir de cenas improvisadas. 
       As cenas fluíram de modo mais caótico. Um grupo improvisou e criou a
cena com os objetos rapidamente. Os outros me chamavam para ajudar e
ficavam envergonhados e não utilizaram diálogos. Outro grupo optou em
utilizar narrador, que narrava enquanto esse encenava com os objetos que,
mesmo sendo improvisado, fluiu com mais interação e criatividade, contrário
às tentativas anteriores. 
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Para fazer um poema dadaísta
                

Para fazer um poema dadaísta
Pegue num jornal

Pegue numa tesoura
Escolha no jornal um artigo que tenha o tamanho

que pensa dar ao seu poema
Recorte o artigo

Recorte seguidamente com cuidado as palavras
que formam o artigo e meta-as num saco

Agite com cuidado
Seguidamente, retire os recortes um por um

Copie conscienciosamente
Segundo a ordem pela qual foram saindo do saco

O poema parecer-se-á consigo 
E você tornou-se um escritor infinitamente original

e duma sensibilidade encantadora, ainda que
incompreendida pelo vulgo. (TZARA, 1987, p.42).
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        "Para fazer um poema dadaísta", de Tristan Tzara (1987), foi uma
inspiração para as aulas de teatro com as turmas de 8º e 9º anos com o retorno
do ensino 100% presencial no segundo semestre de 2021. O retorno dos jovens
adolescentes, de modo geral,  ocorreu de maneira repentina, exaustiva e com
nenhum preparo emocional, psicológico e social para que tivessem um amparo
para o que estava por vir.  Após um período de ensino remoto demasiadamente
teórico e exaustivo, retornaram para o ensino presencial e se depararam com a
falta de expectativa de terem aulas práticas em qualquer componente curricular
e permaneceram, por certo tempo, estudando os conteúdos dos livros
didáticos, mesmo sendo presencialmente.
       Nessa perspectiva, repassei os conteúdos estudados de maneira remota nas
aulas via meet, e pensei, dentro das possibilidades apresentadas, quais temas
seriam possíveis de serem experimentados de modo prático em sala de aula,
tomando os devidos cuidados para não causar aglomeração, falta de higiene e
cuidado com a segurança dos estudantes com relação ao vírus ainda
circulando.
       Assim como explicitei no tópico acima com as turmas de 6º e 7º anos,
muitos temas foram abordados superficialmente ao longo do ano, com leituras
curtas e nenhuma experimentação prática. Um dos temas dos anos finais do
ensino fundamental foi conhecer e discutir sobre as vanguardas artísticas, com
a possibilidade de aulas focadas em cada linguagem artística, dependendo da
formação do professor da disciplina. 
      Sempre tentei, mesmo nas aulas remotas, abordar temas das artes visuais e
teatro em todos os movimentos artísticos estudados, por serem as linguagens
do teatro que tenho maior domínio teórico e prático. As discussões sobre
música e dança ficam a critério de cada estudante que queira apresentar
trabalhos ou aprofundar essas  linguagens.³

Pedimos somente um pouco de ordem para lidar
com o caos. Nada é mais doloroso, mais
angustiante do que um pensamento que escapa a si
mesmo, ideias que fogem, que desaparecem apenas
esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou
precipitadas em outras, que também não
dominamos. (DELEUZE E GUATTARI). 

 

³Professores de arte da educação básica são considerados polivalentes, ou seja, lecionam artes
de maneira geral e podem ou não ministrar aulas que contemplem todas as linguagens
artísticas, conforme a lei Nº 13.278, DE 2 DE MAIO DE 2016. Mesmo como professores
polivalentes, os professores não são obrigados a lecionarem todas as linguagens artísticas,
podendo focar apenas nas áreas que têm formação específica. 
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.278-2016?OpenDocument


       Tendo em vista as leituras realizadas nos últimos meses e as conversações
sobre artes nas filosofias da diferença iniciadas no mestrado e agora desenvolvida
no doutorado em Educação na linha de pesquisa Educação e Artes na Universidade
Federal de Santa Maria - RS, e o desejo de experimentar a prática teatral de modos
diferentes do que nos apresentam nos livros didáticos nas escolas da educação
básica, pensei em experimentar modos outros de trabalhar com teatro nos anos
finais do ensino fundamental. 
       Para isso, fiz movimentos teóricos, práticos e artísticos a partir do poema "Para
fazer um poema dadaísta" de Tristan Tzara, focando no teatro Dadá como um
processo de (des)construção, partilha, sensibilidade e afetação no contexto de
retorno de aulas presenciais com a pandemia em curso.
    O teatro Dadá ou dadaísmo, foi um anti-movimento artístico fundado em
Zurique, na Suíça, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). O anti-
movimento se articulava a partir de uma perspectiva anárquica, irônica e da negação
à tudo que se declare estruturado dentro de padrões estéticos pré-definidos. 
     Para Tzara (1987, p.41) “A priori, ou seja, de olhos fechados, Dadá coloca antes
da acção e acima de tudo: a dúvida. DADÁ duvida de tudo. Dadá é tatu. Todo é
dada. Desconfiem de Dadá.” Há quem diga que a origem do nome Dadá foi
escolhida de modo aleatório de um dicionário e selecionada como nome para o
movimento anarquista. Outros pesquisadores e artistas já dizem que o nome parte
de uma das primeiras palavras oralizadas por bebês antes de formarem palavras –
dada – quando pedem algo, ou querem colo. São várias teorias que circulam em
torno de um movimento, ou um anti-movimento que há muito não existe mais. 
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      Muitas outras correntes artísticas ou artistas independentes se inspiraram
nas provocações dos artistas dadás. Seja no teatro, na pintura, colagem ou
obras tridimensionais, os Dadás foram uma matilha, uma partilha, um
coletivo, uma forma de se expressar para não se seguir como um manual. O
Dadá não se replica, não se representa, não se imita. O Dadá se cria. E é a
partir dessa partilha que ainda ressoa na história da arte que me inspirei, para
me desafiar nas experimentações, sem saber ao certo se daria certo, ou se
conseguiria chegar ao final. 
   Desse modo, Deleuze (2010, p.39) me provoca a partir de seus escritos:
“[...] que as palavras deixem de fazer texto...”, e me faz pensar em  
 experimentar, explorar e compartilhar, mesmo em contextos difíceis, como
este que tenho apresentado ao longo deste texto. Pensei nessas palavras
insistentemente no início da pesquisa e a todo momento me questionava: após
um ano exaustivo e desmotivador de ensino remoto, o distanciamento do
convívio entre os alunos e nas relações fragilizadas entre professores e alunos
em decorrência também do distanciamento, como iniciar um projeto a essa
altura do ano escolar, mesmo com tantas problemáticas fortemente presentes?
      Mas afinal, o que importa o resultado dos processos, se é no processo que
a arte acontece? Deleuze e Guattari (2010) produzem modos de experienciar
em torno das artes que me faz pensar na velocidade alcançada no meio do
processo, antes de chegarmos ao final, nas apresentações das cenas como
resultados alcançados. O foco das nossas experimentações artísticas ao longo
dessa escrita-texto, está no seu meio e nos encontros e afetações que
emergiram no processo. 
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DADÁ é um micróbio virgem 
Dadá é contra a vida cara.

Dadá sociedade anônima para a exploração das ideias.
Dadá tem 391 atitudes e cores diferentes segundo o sexo do

presidente.
Transforma-se – afirma – diz simultaneamente o contrário – sem

importância – grita – pesca à linha. 
Dadá é contra o futuro. DADÁ morreu. Dadá é idiota. Viva Dadá.

Dadá não é uma escola literária. UIVA. (TZARA, 1987, p.44)
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     As ideias que surgiram vieram calcadas com o que a própria essência do
movimento configurava: como uma arte do encontro, acontecimento e com o
acaso. Resumidamente, o Dadá foi um encontro, ou um acontecimento de
artistas, com ideias comuns que compartilharam experiências outras a partir
do que não era dito, do que não foi feito e das necessidades artísticas para um
contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, vivendo em um país neutro,
como a Suíça. Rancière (2009) diz que não devemos encarar o conceito de
vanguarda artística como um destrancamento “avançado de novidades”, mas
do lado das criações inovadoras, sensíveis e dos limites materiais de uma
vida por vir.  Desse modo, o autor nos apresenta a partilha do sensível,
conceito que tomo emprestado a partir dos seus escritos para compor com
este trabalho: 

[...] sistema de evidências sensíveis que revela, ao
mesmo tempo, a existência de um como e dos
recortes que nele definem lugares e partes
respectivas. Uma partilha sensível fixa portanto, ao
mesmo tempo, um comum partilhado e partes
exclusivas (RANCIÈRE, 2009, p.15) 

     Nesse sentido, o teatro no contexto educacional, no qual vivenciamos para
a escrita deste texto, parte de uma partilha do sensível, da arte do encontro,
dos acontecimentos e das relações do trabalho coletivo, propostos no
primeiro dia de retorno das atividades 100% presenciais. Com o retorno após
um ano e oito meses de ensino remoto, muitos estudantes ainda não se
conheciam.
     Entreguei diversas revistas de temas diferenciados para cada grupo e pedi
que na primeira etapa da atividade apenas recortassem palavras aleatórias das
revistas e guardassem em um envelope de papel. A formação dos grupos para
começarmos as experimentações, os recortes das revistas e as colagens,
foram tímidas. Cada um escolheu com quem gostaria de se aproximar,
juntaram as mesas e começaram a recortar as palavras.
       Durante duas aulas permaneci andando entre as carteiras, sempre
parando nos grupos e conversava sobre assuntos do cotidiano da escola
enquanto os observava trabalhando. A ideia inicial seria que faríamos uma
aula para cada etapa do projeto. A primeira etapa seriam os recortes das
palavras; a segunda a reflexão, discussão e colagem; e a terceira e última
etapa seria a criação das cenas a partir dos fragmentos de frases, poemas ou
textos criados com as palavras. Na segunda aula, fiz o mesmo processo da
primeira etapa da atividade com todas as turmas e o retorno foi o mesmo, ou
praticamente o mesmo. Silêncio, desconcentração, pouca interação e
desmotivação. 
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    Na terceira tentativa, aos poucos iniciaram-se conversas tímidas, controladas e
pouco comuns para o cotidiano de uma escola, aos poucos, iniciaram os barulhos
de papéis sendo rasgados, triturados e amassados, cadeiras sendo arrastadas e
pedidos incessantes para irem ao banheiro e tomar água.  
       Nesse aspecto, percebo como os pedidos para saírem da sala têm se tornado
frequentes após o retorno. A atenção às atividades têm se tornado um desafio para
os professores da escola e assunto constante nos intervalos das aulas.
Aparentemente, o período que os estudantes tiveram com o ensino remoto,
permitiu que um outro tempo fosse proposto, mesmo que esse tempo não combine,
efetivamente, com o tempo curto e acelerado das aulas de quarenta e oito minutos. 
      Por conseguinte, as aulas teóricas geralmente não utilizadas no componente
curricular de arte foram exploradas de muitas maneiras no ensino remoto. Na
prática, buscávamos modos de transformar a experimentação prática em trabalho
teórico, ou sentido pré-definidos antes mesmo de iniciarem. Nesse aspecto, tive
que dançar conforme o movimento de cada turma, explorando as potencialidades
de cada uma, para conseguir desvincular o desânimo e a falta de interesse que
circulava em torno das aulas de arte nas primeiras semanas do retorno presencial. 
  

        O ritmo que a princípio apontava ser mais acelerado com uma etapa do
projeto para cada aula, precisou desacelerar. Em pleno final de ano, após um ano
exaustivto e incomum, outras necessidades se apresentaram, principalmente em
torno das relações, ora fragilizadas pelo distanciamento ao longo do ano. 
       Na terceira e quarta aula da primeira etapa do projeto, percebi o movimento
mais homogêneo. Certos problemas que tivemos na primeira aula já estavam se
resolvendo, como a falta de tesoura e revista que a escola não tinha como fornecer.
Assim, muitos alunos levaram de casa para que pudessem ter materiais suficientes
para a segunda etapa da atividade. 
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        Nesse ponto do processo, iniciei uma parte exaustiva de procurar
tesouras em outras turmas para que os alunos conseguissem fazer a atividade.
Foram movimentos constantes de tesouras frenéticas no ambiente. Os laços
aos poucos foram se constituindo, o cotidiano diferente do que um dia fora.
As relações se (re)constituindo e atravessando as fronteiras de um período
pandêmico de aulas remotas e livros didáticos robotizados que fizeram parte
do cotidiano dos jovens por um longo tempo. Aos poucos as tessituras
moventes em sala de aula começaram a apresentar novas formações nas
relações fragilizadas. Criaram-se vínculos e a primeira etapa foi conclusa com
turmas agitadas, envolvidas e falantes.
  
     

    Desse modo, pedi que cada grupo de estudantes guardasse um envelope com as
palavras recortadas para que utilizassem na aula seguinte. É importante relatar o
cansaço presente na segunda etapa do projeto, como maneira de tornar presente e
real a cartografia do meu percurso como professora de arte da educação básica,
fazendo um trabalho de conclusão de curso com os próprios alunos e turmas em
um curto período, bem como o espaço (salas de aula pequenas para o quantitativo
de estudantes) e sem o mínimo de material para suporte nas atividades práticas. 
      Precisei encontrar maneiras de explicar a segunda etapa da atividade,
estimulando o trabalho em grupo e fazendo exercícios cênicos com os alunos.
Pois, mesmo que tentasse, as múltiplas entradas previstas nas características do
teatro Dadá estavam presentes no processo, porque os grupos apresentavam temas
dos mais diversos possíveis. Uns procuravam formar pequenos textos com críticas
sociais (conforme as imagens compondo com o relatório) que consideravam
importantes; outros trouxeram colagens com formações de textos desconexos,
mostrando a real característica do anti-movimento; e ainda, outros brincavam e se
divertiam montando frases engraçadas e sem sentido. 

Acervo pessoal, aulas de arte, Porto Velho,- RO, 2021.

30



      Em algumas turmas a segunda etapa da atividade foi recebida com
grande desinteresse e isso se tornou um desafio, ou um novo desafio a ser
pensado. Uma das problemáticas atravessadas por essas turmas, que não
tiveram interesse em dar continuidade à atividade e desistiram no meio do
processo, foi a falta de interesse em fazer trabalhos em grupo, principalmente
nos 8º anos, no qual muitos alunos se recusaram a trabalhar em coletivo e
outros, que mesmo juntos e com os materiais disponíveis na mesa para
iniciarem a atividade, optaram em ficar interagindo pelo celular. 
       Dessa forma, preciso retornar à discussão traçada no tópico anterior e
explicitar como ao longo de todo o processo, mesmo lidando com estudantes
de faixa etária diferente (6º e 7º anos são estudantes de 12/14 anos e 8º e 9º
15/16 anos de idade), precisei partilhar das misérias presentes em torno do
cotidiano e buscar maneiras de não protagonizar uma figura majoritária
interessada em resultados satisfatórios para fins de relato de experiência. 
        De todo modo, não vejo isso como fracasso, não pensei que conseguiria
fazer a mesma atividade com todas as turmas nas quais me propus a
experienciar. Parto do princípio que no cotidiano escolar estamos lidando
com múltiplas entradas e saídas, e nenhuma delas será igual a outra, pois
sempre nos apresentarão ritmos, curvaturas e modos outros de lidar e aceitar
as multiplicidades.
        Assim, as frases que surgiram nos papeis, muitas vezes, tinham palavras
que não sabiam, ao certo, seu significado. Percebi que o momento mais
energizante e da partilha do sensível ocorria durante o processo de criação
das frases. Mesmo entre aqueles que se isolavam dentro do grupo e tentavam
produzir sozinho, a concentração foi redobrada. Os estudantes tinham o
objetivo de montar, criar e descobrir sentido dentro do que produziram.
Como encontrar a lógica dentro do caos? 
        Não relatarei todos as cenas apresentadas em todas as turmas, assim
como não trarei todos os vídeos e imagens produzidas durante o processo.
Mas algumas cenas e imagens se atravessam ao longo da escrita e se fazem
presentes como uma composição do processo criativo. Na terceira e última
etapa da atividade, os grupos já estavam organizados em quase todas as
turmas que entrei. Em algumas, precisei esperar alguns minutos para se
organizarem. Em outras, estavam ansiosos esperando e com as cadeiras em
círculo, prontos para entrarem em cena. 
       Assim, as cenas propostas por uma turma do 9º ano se desenrolaram por
um emaranhado de situações diversas, criadas a partir das palavras recortadas
e compostas aleatoriamente. Um grupo apresentou a cena de um bar, pensada
sob um título composto pelas palavras e uma cena composta com um
fragmento extraído por um dos integrantes do grupo. Assim, fizeram a
junção de duas criações em uma cena de assassinato em um bar. Outro grupo
compôs frases relacionadas ao bullying, a partir de temas que atravessam o
cotidiano da escola. Dentre os temas abordados, o que mais trouxeram nas
três cenas apresentadas foram temas relacionados ao racismo e discriminação
social, econômica e entrevista de emprego.
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       Quando retornamos para o ensino presencial, me deparei com o desejo de
concluir o Curso de Licenciatura em Teatro, que há alguns anos estava trancado
por motivos pessoais. Passei algum tempo pensando em soluções para “iniciar” a
pesquisa do trabalho de conclusão de curso, como se, em algum momento, ela já
não tivesse iniciado de modo natural, na prática cotidiana em sala de aula, dos
afetos e desejos potentes de uma professora, artista e pesquisadora em constante
(des)construção.
       Em certo momento, durante as leituras para a escrita do relatório final, passei
algumas vezes os olhos por um trecho que Deleuze (2010) diz que o interessante
nunca é a maneira como começa ou termina a coisa, e sim o meio. Não é por acaso
que a maior velocidade está no processo, no caminho percorrido e no meio. E
considerei o tempo que passei, tentando encontrar maneiras de “iniciar” a
pesquisa, sem perceber que ela já estava em andamento desde o início do curso,
mesmo durante da longa pausa de cinco anos até o reingresso durante a pandemia
em 2021.
      Vejo as experimentações teatrais escritas, o percurso e o contexto como ele foi
criado, como um modo de cartografar meu cotidiano como estudante de teatro,
professora da rede pública e pesquisadora na área de arte e educação. Muito além
de uma formação linear, estruturada e sem rasuras, mas como uma formação que
caminhou por muitas outras linhas e, de certo modo, me trouxeram de volta até
essa escrita, continuando o que iniciei em 2014 no campus UNIR/RO, lugar de
muitos afetos, afetações e leituras que me trouxeram até aqui, fazendo teatro na
escola em um contexto de pandemia em novembro de 2021. 
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34Algumas considerações e outras curvaturas emergentes

      Iniciei as experimentações com teatro de objetos e com o teatro Dadá com os
meus alunos, com a proposta de trabalharmos de maneira prática com alguns
temas discutidos teoricamente durante o ensino remoto. Porém, como explicitei no
percurso metodológico da cartografia, o olhar atento do cartógrafo possibilita
trazer para a pesquisa questões emergentes do cotidiano, que nem sempre estarão
nos objetos iniciais da pesquisa. Assim, nas primeiras aulas do projeto de
pesquisa, o meu olhar se voltou para as problemáticas (in)comuns que estão
presentes na escola após o ensino remoto: socialização e trabalho coletivo. 
       A atenção, que de princípio seria voltada para as problemáticas do projeto,
voltaram-se para o meu papel como professora militante que precisou descontruir
as problemáticas iniciais  para focar nas relações fragilizadas pelo ensino remoto e
o desejo, ainda potente, de produzir arte, teatro e afetações em contexto de
pandemia. Gallo (2002), Negri (2001) e Rancière (2009) foram aliados
importantes para criar um trabalho sensível e mobilizado pelas manifestações
artísticas que emergiram do processo de criação das cenas teatrais. 
       O processo de criação foi diferente para cada série e turma. Busquei imbricar
dentro de cada problemática que se apresentava modos de lidar, de forma que o
pojeto fosse caminhando por essas linhas de fuga, traçando seu próprio percurso.
Ressoam em mim muitas problemáticas que vivenciei em sala de aula após o
ensino remoto. Algumas foram expostas ao longo do texto e outras ficarão
guardadas para outros escritos frutos desta pesquisa. 
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      Em pouco mais de um mês realizando esta pesquisa, me desgastei como
se a tivesse realizado por um ano letivo inteiro. Ao trazer isso para os meus
escritos, sou atravessada por sentimentos de empatia e respeito com os
docentes de artes do Estado que ainda tentam, apesar das dificuldades, fazer
projetos e trabalhos práticos com as turmas de ensino fundamental. É difícil,
desgastante e demanda muita energia e disponibilidade do professor, pois
envolve não somente fazer uma atividade prática, mas procurar material e
tentar envolver todos os alunos para que nenhum fique sem apoio na
realização da proposta.  
      Além disso, com a pandemia do COVID-19, muitos estudantes
desenvolveram problemas de ansiedade, depressão, insônia etc. E isso, de
todo modo, interfere nas atividades no contexto escolar. As aulas de arte são
afetadas, de certa maneira, pois procurando seguir em uma perspectiva
metológica humanista, sempre nos preocuparemos com o estado geral dos
estudantes e não apenas com o lado intelectual. 
     Não conseguirei, com este relato, afirmar que as cenas saíram como
planejadas, que os ensaios foram produtivos e que todas as 32 turmas se
envolveram nas propostas como gostariam, mas posso dizer que todas, de
alguma maneira, contribuíram para uma partilha do sensível e produziram no
limite das suas possibilidades. Mas posso deixar este texto como a minha
contribuição para futuros professores de arte, pesquisadores, artistas e
estudantes que queiram se aventurar pelas cartografias das aulas de arte,
mesmo que descritas brevemente e sem muito apego aos detalhes. Considero
este trabalho acadêmico como algo porvir, que ainda tem muito para
acontecer, ser escrito e contribuir com futuros professores de arte. 
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