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RESUMO

O Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura em Dança “A educação nãoformal e as suas experiências: o PiÁ na Casa de Cultura Municipal Hip Hop Sul” tem como
objetivo fomentar a sua pesquisa por meio da contextualização histórica da educação nãoformal e, a partir desse embasamento, fazer um estudo de caso para observar e coletar dados
sobre metodologia de ensino, inserção da arte no contexto não-formal e a sua relevância social
no indivíduo que a experiência. O Programa de Iniciação Artística, o PiÁ, é a instituição de
educação não-formal escolhida, que atua através da arte educação na cidade de São Paulo.

Palavras-chave: arte-educação; educação não-formal; ensino; PiÁ.

ABSTRACT

The Final Paper in Dance Licentiate Degree "Non-formal education and its
experiences: the PiÁ in the Municipal House of Hip Hop South" aims to promote the research
through historical contextualization of non-formal education and, from this base, to make a
case study to observe and collect data on teaching methodology, insertion of art in the nonformal context and its social relevance in the individual who experiences it. The Artistic
Initiation Program, the PiÁ, is the non-formal education institution chosen, which works
through art education in the city of São Paulo.
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INTRODUÇÃO

Acredito que esta pesquisa nasceu há alguns anos, dentro do próprio caminho que me
trouxe onde estou, aqui e agora, escrevendo esta monografia – ou, talvez, dessa história que
compartilharei com vocês. Tenho plena certeza que a razão para eu decidir dar continuidade à
Licenciatura, faz parte dos objetivos que estão contidos no corpo desse texto e que, por isso,
configura um trabalho que é verdadeiro como signo dentro de mim, sensível, como são as
conexões poéticas com o mundo que nos transformam.
Dentro de uma trajetória que em nada me aproximava da docência, entendi a potência
da educação como uma arma contra as diversas questões que existem dentro da sociedade
atual, verificando, portanto, a urgência do seu trabalho. Como bailarina, questionei-me sobre
o meu papel como artista e indaguei-me em como poderia utilizar a arte para que de alguma
forma ela transformasse, ao menos, um pouco as pessoas, para que, talvez, esse cenário cada
vez mais aterrorizante tivesse uma chance de renovação. Acredito que o “COMO” é
fundamental aqui, pois considero que esta pesquisa é muito sobre uma busca para encontrar
metodologias e métodos de ensinar arte, que criem aquele murmúrio dentro do indivíduo que
muda ligeiramente seu rumo – o que acredito ser a “tal” da experiência estética1.
Assim, iniciei um caminho que busca encontrar aproximações afetivas em ações tanto
poéticas quanto políticas, que vislumbram maneiras de inserir a arte à formação do ser
humano. Dessa forma, procurei conhecer diversas propostas de ensino nas minhas
experiências vividas nos estágios da graduação, para começar a compreender melhor como as
formas de educação atuavam na formação do aluno e como a arte poderia estar inserida nisso.
Neste período, estagiei em uma Organização Não-Governamental, com crianças e
adolescentes de classe média e baixa; acompanhando a disciplina de Dança inserida no
currículo de uma escola pública de Ensino Fundamental I, em uma zona de risco; observei e
atuei na Atividade de Corpo dentro da Enfermaria da Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Unicamp, e participei ativamente das atividades de uma classe do Ensino Infantil público e
regular. Encontrei, dentro desses contextos tão diferentes, múltiplas propostas de ensino, as
quais ressaltaram o olhar sobre a educação não-formal, principalmente observada pelo viés

1

Termo encontrado em Experiência Estética Para uma Aprendizagem Inventiva: notas sobre a acessibilidade de
pessoas cegas a museus, de Virgínia Kastrup (2010).
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artístico-pedagógico, como uma maneira importante de aproximar, incluir e ensinar arte,
cultura e cidadania a públicos diversos.
Portanto, configurei uma pesquisa que ressalta a atuação da arte-educação em um
contexto não-formal e objetiva entender como esta age na sociedade, transformando-a ou não.
Tomo, como princípio, que a educação não-formal compreenderia, de maneira geral,
“propostas que rompem com os procedimentos e ações que são comuns ao sistema formal de
ensino, ou seja, as práticas marcadamente escolares”, conforme é apontado na obra “Palavraschave em educação não-formal” (PARK; FERNANDES; CARNICEL, 2007, p. 36). Assim,
instiga-me entender como se dá o ensino de arte inserida numa abordagem pedagógica que
não a presente, na normalização do ensino formal, e que, atualmente, ocupa um espaço
importante para a formação do brasileiro, em diversos aspectos morais, sociais e
antropológicos, além dos intelectuais e educativos em si.
Para tanto, o desenvolvimento da pesquisa foi embasado em conceitos de educação
através da arte e da pesquisa etnográfica, para lançar os alicerces do compartilhamento do
meu estudo de caso, que foi realizado no Programa de Iniciação Artística da Prefeitura da
Cidade de São Paulo, conhecido como PiÁ. Nesse caminho, dividido em três grandes
capítulos, debruço-me com poesia e molejo no segundo, justamente aquele sobre a minha
experiência em campo, pois sinto a necessidade de poetizar as palavras para falar sobre
crianças e sobre as educadoras que cruzaram o meu caminho. Peço a licença poética para
transformar esse texto nesse momento, assim como fui transformada por aqueles que existem
nele.
Os outros dois capítulos que menciono têm a função de estabelecer meu embasamento
teórico sobre a pesquisa e a experiência etnográfica. No primeiro, relaciono educação nãoformal com o conceito e prática da arte-educação, analisada através da perspectiva de que essa
junção pode culminar em uma experiência estética. O segundo estrutura a minha pesquisa
etnográfica e tenho como objetivo apresentar o método escolhido para estar em campo e
coletar dados.
Por fim, é através da pesquisa de campo, feita na Casa de Cultura Municipal Hip Hop
Sul, localizada no bairro de Santo Amaro, que pretendo explicitar a relevância tanto da
educação, quanto da arte para a sociedade. À escolha desse local levei em consideração o tipo
de público participante e a minha disponibilidade de horários, o que me fez preterir outros
locais na cidade onde o PiÁ também está presente. A fim de unir a minha hipótese com a
realidade, a força motriz do início, com as conclusões do que encontrei, deixo um respiro de
8

alívio presente em relatos coletados em entrevistas no campo, que revelam “luzinhas que
brilham” naqueles sujeitos-cidadãos que passam pelo PiÁ – e pela arte e pela educação.
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CAPÍTULO 1: PARTO DAQUI, PARA IR PARA LÁ

Esta pesquisa origina-se da leitura do artigo “Experiência Estética para uma
Aprendizagem Inventiva: notas sobre a acessibilidade de pessoas cegas a museus”, de Virgínia
Kastrup, que configura um exercício metalinguístico em relação ao próprio título do texto. A
autora relaciona o conceito de experiência estética, do filósofo e pedagogista norte-americano
John Dewey, com a aprendizagem inventiva, nesse caso, a pessoas cegas em museus. Uma
vez definida a experiência estética como o desenvolvimento clarificado e intensificado da
experiência em geral (KASTRUP, 2010, p. 39), o texto detalha esse conceito filosófico e
antropológico, artístico e sensível, para inseri-lo na educação.
Não é recente a inserção da filosofia dewyana na educação brasileira, que, desde 1927,
passa a existir em livros e documentos, além de fomentar propostas de ensino por todo o país.
Nesta pesquisa, sustento a relação de experiência estética com educação na arte para buscar
metodologias de ensino de arte que atravessam esse ponto, a fim de entender a sua relevância
social no indivíduo que a experiência. Dessa forma, pretendo mostrar a relevância desse
campo do saber para a sociedade, visto que ele pode ser uma ferramenta de emancipação
pessoal e determinante para a construção da identidade e da formação do indivíduo como
sujeito-cidadão.
Apesar da ampla inserção de Dewey no âmbito da educação formal no Brasil, acredito
que a educação não-formal também ocupa um espaço extremamente importante para a
formação cidadã do brasileiro e, portanto, direciono o meu estudo para esse campo. Devido à
possibilidade da educação não-formal alargar-se por diversos contextos e atuar através de uma
grande gama de propostas de ensino, a multiplicidade desse território chama a minha atenção,
por ser fértil para as mais distintas metodologias de ensino.
Segundo Jaume B. Trilla (1996), conforme citado no livro Palavras-chave em
educação não-formal, há dois fatores principais que diferenciam a educação formal da
educação não-formal, são eles:
A primeira se refere ao critério metodológico, o que significa dizer que são as
propostas que rompem com os procedimentos e ações que são comuns ao sistema
formal de ensino, ou seja, as práticas marcadamente escolares. Assim as propostas
que têm ações que não são usuais no sistema formal de ensino são consideradas nãoformais. A segunda, denominada critério estrutural, diz respeito ao que é
considerado legal no sistema educacional dentro de um determinado país. Ou seja,
as propostas educacionais que têm o seu lugar garantido nas políticas públicas e que
são consideras de direito da população, tendo caráter obrigatório de oferecimento
por parte do Estado, são consideradas teoricamente formais. Assim, o que diferencia
o fato da proposta educacional ser formal ou não é também sua legalidade oficial
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perante o sistema legislativo de cada país. (CARNICEL; FERNANDES; PARK,
2007, p. 37)

Historicamente, a educação não-formal apareceu como um termo mais difundido a
partir da década de 1960, dentro de um momento de bastante tensão e discussão sobre os
modelos educacionais que existiam na educação formal. Esse período foi conhecido como
“crise da educação”, especificamente, sobre a educação escolar, em que os modelos
tradicionais de ensino não mais atendiam às necessidades econômicas, morais e sociais da
época. Com isso, iniciou-se uma busca por desenvolver outros métodos educativos para além
dos escolares, o que oficialmente tornou a educação não-formal como parte do setor
educacional.
No Brasil, a existência da educação não-formal confunde-se com práticas educativas
muito antigas, mas que não utilizavam essa mesma terminologia. Conhecida como “educação
alternativa, educação complementar, jornada ampliada, educação fora da escola, projetos
socioeducativos, contra turno escolar, segundo horário e outros” (GARCIA, 2008, p. 6); a
educação não-formal sempre esteve presente na educação brasileira. Contudo, foi apenas em
1992, com a publicação, da obra The Politcs of nonformal education in Latin America, 1990,
de Carlos Alberto Torres, que o termo começou a ser amplamente estudado.
A partir da segunda metade da década de 1990, aliada à pesquisa sobre educação nãoformal, a sociedade civil passou a ser mais participativa na área da educação. Atualmente, a
ação do terceiro setor trabalha abundantemente em fundações e associações, como, por
exemplo, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), a Organização
Social (OS), a Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) e as Organizações NãoGovernamentais (ONGs), as quais possuem pedagogias distintas entre si e, portanto,
metodologias de ensino com diferentes objetivos. Ademais, existem também ações públicas
educacionais que atuam na educação não-formal em programas municipais, estaduais e
federais que visam a cultura, arte e educação, mas, novamente, sempre através de múltiplas
formas de atuação.
À vista disso, esse recorte da educação não-formal, de fato, possibilita o encontro de
uma maior gama de propostas educacionais em contraponto ao sistema formal de ensino, que
é presente em escolas públicas e particulares. Ao extrapolar a formalidade e deparar-me com
um campo tão vasto como o da educação não-formal, foi possível entender que a questão não
se limita apenas à essa contextualização de ensino, mas é referente também à maneira de
ensinar e à conceituação desse fazer em si. Neste sentido, este trabalho tem como foco realizar
uma pesquisa sobre a metodologia de ensino de arte inserida na educação não-formal, e não
11

propriamente sobre a educação não-formal. Segundo Carnicel, Fernandes e Park, a educação
não-formal abrange
[...] desde áreas histórica e ideologicamente mais comprometidas com questões
referentes à transformação social, como outras que reforçam a manutenção da ordem
social vigente. Essa constatação é importante por mostrar que não é a educação nãoformal em si que garante ações mais ou menos transformadoras. (CARNICEL;
FERNANDES; PARK, 2007, p. 32)

Neste sentido, as ações transformadoras não são necessariamente experiências
estéticas e não tenho a intenção de reduzir nem uma e nem a outra ou simplesmente uní-las
em uma coisa só. No entanto, elas inevitavelmente seguem caminhos paralelos que, por vezes,
cruzam-se no trajeto do ensino. E é nesse cruzamento que encontrei a arte-educação, conceito
tão difundido atualmente nas mais variadas formas de ensinar, tanto em educação não-formal
quanto na formal.
Na educação não-formal, a arte-educação permeia tanto ações educativas em museus e
espetáculos, como propostas educativas de ensino de arte em ações do terceiro setor e de
políticas públicas, mas sempre denominando os profissionais atuantes como “arte-educador”
ou “artista-educador”. Com esse termo, fica evidente a atmosfera interdisciplinar na junção
das duas áreas, de arte e de educação, em uma relação que não é de subordinação, mas de
equilíbrio e diálogo.
O conceito tem a sua origem nos Estados Unidos, no começo do século XX mas
começou, de fato, a ser utilizado no Brasil, com o Movimento das Escolinhas de Arte, a partir
de 1948, que oferecia cursos de artes para crianças e adolescente e cursos de arte-educação
para professores e artistas. Contudo, foi, apenas, em 1973, que os cursos de arte-educação
foram criados nas universidades com o título de Licenciatura em Educação Artística, para
preparar professores de acordo com a Lei Federal nº 5692, denominada “Diretrizes e Bases da
Educação”, de 1971. Ainda dentro de um currículo básico e, em sua maioria, com apenas dois
anos de duração, seu currículo compreendia o ensino de todas as áreas da arte.
A educadora brasileira Ana Mae Barbosa, pioneira da arte-educação no Brasil, teve
um importante papel na sua difusão, sendo até hoje uma referência dentro desse campo.
Assim como Kastrup, ela analisa e conceitua John Dewey em suas obras, mas aprofunda-se na
sua influência dentro da construção de ensino de arte no Brasil. Fundada em elementos da
teoria freiriana, elabora a Abordagem Triangular2, a qual é dividida em fazer artístico

2

A Abordagem Triangular foi desenvolvida pela primeira vez em 1987, como proposta educativa no Museu de
Arte Contemporânea da USP (MAC-USP).
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(produção artística), apreciação (leitura da obra: crítica e estética) e contextualização (história
da arte).
Segundo Ana Mae (2017)3, arte-educação é todo o esforço no sentido de aproximar os
seres humanos à arte, a fim de ampliar a capacidade das pessoas de acolher e se relacionarem
com ela. Ao mesmo tempo, as discussões sobre aprendizagens significativas4 para o sujeitocidadão assemelham-se a esse conceito na medida em que pontuam formas de pensar a arte na
educação de maneira a criar aproximações do indivíduo com a arte, a fim de ser uma
ferramenta para o sujeito apropriar-se do seu conhecimento e emancipar-se como sujeito
cidadão.
Em arte-educação, aprendizagens significativas e outros pensamentos de arte na
educação, identifiquei que os termos experiência, percepção e sensível/sensibilização cohabitam como importantes palavras-chave que se repetem e conectam-se. Mais do que uma
relação de sucessão, acredito que elas são inerentes um ao outro, pois constituem-se
concomitantemente nos processos. Quase como se fosse impossível falar de uma sem elucidar
a outra, elas configuram diversas maneiras tanto de fazer arte quanto de ensinar arte – ações
que, na verdade, não estão realmente separadas.
Tão caros à vida adulta e tão necessários na criação artística, questionei-me de como
essa tríade existiria na infância e na adolescência, viabilizada pelo ensino de arte, pois em
primeiro lugar, a atividade artística da criança apresenta o sentido de organização de suas
experiências (DUARTE JUNIOR, 1953, p. 112). Assim, evidencia-se o caráter
interdisciplinar da arte-educação ao passo que é possível analisar as suas práticas tanto pela
filosofia de uma quanto de outra, ou melhor, a partir da união desse binarismo em um
pensamento único que as entrelaça em uma coexistência.
Durante a disciplina “Improvisação: a palavra”, o Prof.º Dr.º Matteo Bonfitto, do
Departamento de Artes Cênicas da Unicamp, flexionou a palavra experiência como verbo, a
fim de criar o experienciar, que significa verdadeiramente passar por uma experiência. Esse
termo incorporou-se como definição para o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca
(BONDIA, 2002, p. 21). Conforme o filósofo José Larrosa Bondia aponta,
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm:
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar,
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a
3
4

Fala extraída do vídeo Abecedário de Arte e Educação com Ana Mae Barbosa.
Termo encontrado no livro Teoria e prática do ensino de Arte: A língua do mundo (2010, p. 120).
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vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e
espaço. (BONDIA, 2002, p. 24).

Esse gesto de interrupção que Bondia define como experiência, relaciona-se
completamente com a sensibilização que propicia a ativação de uma percepção mais
expandida e profunda do presente, como um gesto de “presentificação”. E como um ciclo,
esse estar presente proporciona a ampliação da percepção e a apreensão de sensações, que
pode culminar na corporificam a experiência. Ou seja, esses elementos fazem parte de uma
atmosfera, um campo expandido que não se resume apenas a uma ação pontual e objetiva,
mas que configura uma teia que se expande radialmente.
Quando o aluno aprende através da experimentação – ou da experienciação – ele
torna-se agente do seu próprio aprendizado, não mais de forma passiva e anestesiada pelo
livre recebimento de informações. A sua parcela de ação em seu processo tem importância,
inclusive, na construção da sua identidade como sujeito, uma vez que o coloca como
protagonista do seu conhecimento. Nesse lugar, o aluno desenvolve o “eu” e flexiona os
verbos em primeira pessoa, o que o leva a pensar em suas ações, sentimentos, vontades e
pensamentos. Segundo Bondia (2002, p. 27), a experiência e o saber que dela derivam, são o
que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida.
Também acredito que essa prática da experienciação seja valorosa na educação,
porque sentir e experimentar são ações espontâneas na infância e para uma criança elas
naturalmente representam as formas mais instintivas de apreender o mundo, que seria o rico
movimento de “ver com as mãos”. Segundo Costas (2010, p. 3), “as sensações e percepções
são informações que chegam a nós, ao corpo, pelos sentidos em contato com o mundo
exterior”, o que se daria justamente através da experiência.
Nesse contato, é demonstrado o caráter receptivo da percepção, que acolhe aquilo que
os sentidos experienciaram. Coloca-se, então, a necessidade de ensinar o equilíbrio entre a
ação presente na experiência e esse estado de recepção, que é passivo. Para além de ser um
jogo de dar e receber, pode-se ser definido como uma consciência ampliada de disposição e
disponibilidade.
Assim, é necessário um estado de atenção, “uma atitude atencional de abertura para o
encontro e para o acolhimento da novidade inesperada” (KASTRUP, 2010, p. 41). Entendo
isso como o conceito de presença, que é normalmente é tratado no campo das artes cênicas,
mas que também pode ser discutido na área da educação, pois é de extrema importância para
ensinar e para apreender, ou seja, para o educador e para o aluno. Assim como a performance
14

de um ator ou um bailarino é afetada quando ele ou o espectador não está lá, o trabalho do
educador e o aprendizado do aluno também se transformam mutuamente, uma vez que a
educação é, justamente, um encontro e, dessa forma, sempre prevê a troca entre dois
indivíduos, no mínimo.
Outro aspecto importante a ser considerado é o balanceamento que deve existir entre
autoridade e liberdade, a fim de permitir que o aluno se aproprie da sua experiência como um
feito de sua escolha e mérito. Assim, o aluno é autônomo dentro do seu processo de
aprendizagem e a participação do educador funciona muito mais como um orientador dessa
experiência do que como um formatador dela – que diferencia-se de formador. Esse aspecto
relaciona-se com o processo individual do aluno de ser agente do seu aprendizado, em que ele
recebe ferramentas para exercer a sua liberdade, mas consciente da sua responsabilidade e das
consequências dos seus atos, ensinamentos que vem por parte do educador.
Segundo Paulo Freire, “é neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em
experiências respeitosas da liberdade” (FREIRE, 1996, p. 41). A liberdade, nesse caso, é
também um importante elemento para a experiência da criança, uma vez que a permite
experiênciar o mundo como ela quiser, independe do olhar determinante do adulto, o que a
estimula a formar a sua própria opinião sobre o que ela escolhe viver. Assim, a autonomia
abre caminhos para que a criança descubra a sua autenticidade como indivíduo, em um
processo que a conduz na descoberta de si e, por conseguinte, na sua autoafirmação.
Portanto, a tríade à qual me referi até agora, realmente configura um embasamento
para pensar não apenas o ensino, como também a aprendizagem, porque “quando se pensa,
então, na dimensão estética da educação, isto não quer significar meramente o treino artístico
como tal. Antes pretende dizer respeito ao desenvolvimento da capacidade crítica e criadora
do homem” (DUARTE JUNIOR, 1953, p. 117). Mais uma vez, evidencia-se a dimensão
interdisciplinar da arte-educação, em que uma torna-se intrínseca a outra.
Consequentemente, a interdisciplinaridade da arte-educação pode ser vista como uma
potência transformadora, pois a torna passível às práticas de ensino que se aproximam dos
alunos e que visam o saber da experiência5 através da percepção e da sensibilização do e para
o mundo. Nesse sentido, o aluno estrutura-se em uma trajetória como agente do seu processo
de aprendizado e apropria-se do seu conhecimento e, acima de tudo, de si.

5

O termo provém do texto Notas sobre a experiência e o saber de experiência de Jorge Larrosa Bondia (2002).
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Essa trajetória que costura a educação não-formal com a arte-educação é demonstrada
no Programa de Iniciação Artística da Prefeitura de São Paulo, onde descobri a brincadeira
como forma de ensinar arte que, através da experiência, privilegia a ativação da percepção e
envolve um olhar sensível do mundo. Se para Kastrup (2010, p. 41) “há um claro papel da
experiência estética na produção de subjetividades, na transformação de domínios cognitivos
e no engendramento de novos territórios existências”, vejo a brincadeira nesse exato mesmo
lugar de reinvenção da vida e ressignificação da realidade, principalmente a observada em
campo.
É interessante perceber que essa proposta de ensinar é, por si só, uma aproximação ao
contexto da criança, uma vez que na infância a brincadeira faz parte do seu modo natural
viver e estar no mundo. Nela, a criança exerce a sua plenitude, pois ela cria através de sua
própria visão da realidade. É nesse terreno extremamente fértil em que a ação do educador
pode germinar sementes-ensinamentos transformadores, pois ele aproxima-se da lógica do
aluno e faz uso dela.
Contudo, ressalto que não tenho a intenção de tomar essa proposta de ensino como
verdade absoluta e única, pois, como já colocado, acredito na potência de um campo plural
em maneiras de ensinar, para criação de um outro campo plural de experiências, pois, como
Marina Marcondes Machado coloca
Quanto mais rico o “menu” de degustações do mundo, quanto mais diversidade de
experiências propiciadas pelo adulto para a criança pequena, mais repertório ela
colecionará, para usufruir e reinventar o mundo. (MACHADO, 2010, p. 127).

Posto que experiência estética é o ponto culminante de um processo, concluo que o
encontro com a pesquisa etnográfica no PiÁ define-se assim e, por isso, afirmo que essa
pesquisa, assim como o texto de Kastrup, é um exercício metalinguístico por si só. Através
da experiência, aproprio-me do conhecimento de que, sim, a arte inserida na educação pode
ser uma ferramenta de emancipação pessoal e, sem dúvida, extremamente importante para a
construção da identidade do indivíduo e a sua formação como sujeito-cidadão.
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CAPÍTULO 2: UM LUGAR EM QUE A ARTE É EDUCAÇÃO

2.1 A etnografia como metodologia de pesquisa

O método etnográfico foi utilizado para fazer este estudo de caso do PiÁ, na Casa de
Cultura Municipal Hip Hop Sul. Seu uso teve como objetivo estudar com profundidade a
atuação do Programa de Iniciação Artística, para verificar, principalmente, como se dão os
processos de ensino e de aprendizagem estabelecidos entre as artistas-educadoras e os alunos
e como ele é observado pela comunidade. Segundo Maria Helena Michel, etnografia
Trata-se da observação participante, sistemática de um determinado grupo social, de
uma interação social intensa entre o pesquisador e o grupo pesquisado, com o
propósito de conhecer e levantar seu sistema de significados, valores, formas de
aprendizado e convivência; enfim, compreender a cultura desse grupo, já que ela vai
determinar os papéis exercidos e explicar as atitudes e ações tomadas. (MICHEL,
2005, p. 75)

À vista disso, a pesquisa etnográfica visa acompanhar o desenvolvimento de um
processo qualitativo – que, no caso da presente pesquisa, é extremamente poético e sensível –,
cujo contato deve ser através de formas verdadeiramente humanas de aproximação com o
campo, por isso, sua melhor aplicação é voltada para os processos educacionais (MICHEL,
2005, p. 76). De fato, com a sua aplicação foi possível desenvolver uma pesquisa através de
dados concretos, que realmente representam o grupo em questão.
A pesquisa em campo teve duração de sete semanas, no período de 18 de setembro a
30 de outubro de 2018, com encontros uma vez por semana, às terças-feiras, o que
possibilitou estabelecer uma relação como os alunos, as artistas-educadoras e os funcionários
do local, além de acompanhar o desenvolvimento do processo de aprendizagem do grupo.
Para conferir a veracidade da análise do estudo e a apresentação de dados impessoais,
foram utilizadas técnicas de observação e entrevistas semiestruturas aplicadas às artistaseducadores, aos alunos e aos responsáveis dos alunos, que tinham como objetivo verificar
como o trabalho realizado pelo programa reverbera na criança/adolescente e como ele é
notado pelos familiares ou responsáveis.

2.2 A pesquisa de campo
A pesquisa etnográfica da Casa de Cultura Municipal Hip Hop Sul foi estruturada a
partir de dois pontos principais:
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1. Observação assistemática: essa técnica foi utilizada durante toda a pesquisa de
campo, sendo importante para eu me instalar no local e entender a dinâmica de trabalho das
artistas-educadoras, tanto em relação com o aluno e seu responsável, quanto com a equipe do
local. As observações foram anotadas em meu diário de bordo pessoal, as quais registraram a
minha participação ativa nas atividades, a sua observação como pesquisadora e as minhas
reflexões em relação a esta experiência.
2. Entrevista semiestruturada: esse recurso foi aplicado como a segunda etapa da
pesquisa de campo, quando eu já tinha um maior conhecimento do local através da utilização
da observação assistemática. Pretendi realizar pelo menos três entrevistas não-dirigidas com
as artistas-educadoras, três com alunos e três com familiares ou responsáveis dos alunos,
contudo, obtive quatro do primeiro grupo, três do segundo e apenas duas do terceiro, devido à
disponibilidade dos entrevistados. Os roteiros das entrevistas diferem-se uns dos outros, uma
vez que cada um tem uma atuação diferente no PiÁ, e eles têm a função de facilitar a
mediação entre o entrevistado e eu, não sendo restritivos e/ou redutíveis.
Identifico que a pesquisa se desenvolveu em um caminho de antes, durante e depois,
em que todas as etapas tem igual importância. A primeira etapa, a de “antes”, foi o
estabelecimento de contato com o local pesquisado e a autorização para a pesquisa, além da
preparação das entrevistas e do estudo para um olhar receptivo e consciente nas observações.
Quanto à segunda etapa, ela existiu dentro do presente e envolveu, justamente, a presença e a
minha atenção a ele, a fim de vivenciar e experiênciar o campo de forma a recolher o máximo
de registros sobre as atividades que aconteceram, a relação entre as artistas-educadoras e o
aluno, a rotina que permeia o grupo e o local em questão.
Por sua vez, foi na terceira etapa que a pesquisa se tornou complexa, a cada dia em
que o diário de bordo cresceu com os meus registros, quando transcrevi as entrevistas e ao
analisar e refletir sobre ambos. Neste sentido, corroboro com Marina Marcondes Machado
(2007, p. 141) quando ela afirma que “o Diário de Bordo, quando escrito, já é uma prática de
produção de sentido, de narrativa”, pois meus escritos evidenciam a minha visão de mundo e
do PiÁ, além de dialogarem com as sensações e percepções que tive não apenas das
atividades em si, mas também na poética encontrada nas relações daquele lugar.
Em seguida, entendi que a interpretação desse discurso sobre o outro, porém ainda
pessoal, deveria ser feito com a consciência de que ele é um remetimento6 ao mundo da
criança a partir do meu olhar, o de uma adulta. Sobre o meu olhar ao mundo da artista6

Marina Marcondes Machado utiliza esse termo em sua tese A flor da vida (2007).
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educadora, do responsável e da Casa de Cultura, ele necessitava empatia, para, mais uma vez,
fazer o exercício de analisar a pesquisa através do olhar do observado. Essa abordagem levame a Marina Marcondes Machado, quando ela coloca que
Para nos aproximar do modo plástico e polimorfo da criança pequena, é interessante
que, em nós, também se manifeste “plasticidade” e “polimorfismo” – seja pelas
nossas memórias de infância, pela nossa atenção a esse outro modo de apreender o
mundo, pela nossa abertura para os dizeres da criança mesma, bem como pela posse
plena de nossa capacidade imaginativa. Essa abertura nos permitirá, também,
mergulhos no mundo da ficção: por exemplo, da criação de histórias que
comuniquem às crianças nossa interpretação do seu modo de ver o mundo, longe de
cientificismos e perto do coração da criança. (MACHADO, 2007, p. 143).

Dessa forma, a pesquisa etnográfica em meu estudo foi relevante na medida em que
produziu inseriu-me na realidade em questão e permitiu que eu entendesse e aprendesse sobre
e com ela, o que alargou o meu campo de conhecimento sobre ensino e aprendizado em uma
escala imensurável. O contato com o Programa de Iniciação Artística da Casa de Cultura Hip
Hop Sul mostrou-me novas paisagens de sonhos e brincadeiras não apenas através do olhar da
criança, mas também pelo constante e incansável trabalho das artistas-educadoras, que se
envolvem em uma relação brincante e transformadora com o mundo.

2.2 O Programa de Iniciação Artística

Não foi difícil escolher o Programa de Iniciação Artística, mais conhecido como PiÁ,
para ser campo de estudo. O programa, que é vigente desde 2008, tem como conceito
principal a concepção da educação da arte através do brincar, uma metodologia de ensino que
leva a arte como uma integração de música, teatro, dança, literatura e artes visuais. Essa
abordagem, sem dúvida, foi o dado que mais me chamou a atenção para essa proposta de
educação não formal, pois relaciona-se diretamente com a maneira que eu gostaria de ensinar.
O PiÁ é um programa subsidiado pela Prefeitura da Cidade de São Paulo e atende
desde o centro da cidade até as periferias mais afastadas, o que o insere em públicos com
diversas situações sociais e econômicas. O interessante é que as atividades, que são de duas
ou três horas, são todas gratuitas e sempre em equipamentos – como são chamados os locais
de trabalho – públicos, como CEUs, bibliotecas, centros culturais, teatros, casas de cultura e
escolas. Com isso, o programa beneficia não somente o aluno que a experiência, mas também
a comunidade como um todo, pois cria consciência cultural, forma público para arte, promove
a interação com os espaços como patrimônio do cidadão e, especialmente, forma artistas.
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As atividades do programa são divididas em grupos de 5 a 14 anos, respeitando-se a
faixa etária de cada um, e sempre feitas em duplas ou quartetos de artistas-educadores que
trabalham juntos de maneira lúdica, através de jogos, brincadeiras e exercícios interativos.
Com o intuito de dar potencial à cultura já existente do local, relaciona-se processos artísticos
e culturais da infância por meio da convivência entre os artistas-educadores e crianças e
adolescentes. Acredito que dessa forma promove-se uma formação emancipatória, em que o
aluno tem a possibilidade de estruturar-se como cidadão detentor de cultura e valores morais e
éticos.
Dentre os diversos equipamentos em que o PiÁ atua, a presente pesquisa de campo foi
realizada em apenas um deles, a Casa de Cultura Municipal Hip Hop Sul, localizada no bairro
de Santo Amaro. Felizmente, tive a oportunidade de escolher a unidade que mais encaixava-se
no meu interesse e horário disponível, porque a quantidade de artistas educadores graduados
em Dança na Unicamp atuantes no PiÁ é considerável. Fui atraída para este local, pelo
número de alunos, que é em torno de 25 participantes efetivos, e pelo contexto em que as
crianças e adolescentes estão inseridos, o qual configura um quadro de classe média/baixa ou
baixa e também o público de dois locais de Serviço de Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes (SAICA), o Campo Grande e Santo Amaro Grossarl, que ficam
próximos à Casa de Cultura.
A partir dessa escolha diante das diversas ofertas, compreendi que buscava entender a
ação da educação e da arte para um público não tão estimulado culturalmente e artisticamente
quanto o encontrado, de maneira geral, na classe média/alta e alta. Acredito que esse recorte é
devido a uma tentativa de analisar os efeitos das ações do ensino que é realizado pelos
educadores, portanto, se houvesse demasiado estímulo proveniente dos pais, da escola e de
outras instituições essa análise poderia ser prejudicada.
No mais, acho importante pontuar a falta de informações em relação ao PiÁ
disponíveis na internet. Apesar de ser um programa já relativamente antigo, ele não possui
uma plataforma própria com a sua história, dados informativos e divulgação de fotos, vídeos e
próximos editais, o que demonstra a falta de valorização do Programa por parte da prefeitura
atual, que não se dedica a uma divulgação apropriada, não estimula um maior acesso da
população e, muito menos, a contratação de novos artes-educadores. O único local que possui
informações mais detalhes é vinculado ao site da Prefeitura da Cidade de São Paulo, o qual
disponibiliza alguns vídeos curtos com entrevistas e momentos do PiÁ de 2017.
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2.3 Primeiros contatos

Entre os dias 16 e 19 de julho de 2018 a Escola Municipal de Iniciação Artística EMIA, em São Paulo sediou a Semana de Formação de Artistas-Educadores do PiÁ, evento
oferecido pelos próprios artistas-educadores do PiÁ que estruturam oficinas para eles
próprios, a fim de estabelecer um momento de trocas e aproximações artísticas, pedagógicas e
pessoais. Assim, durante os cinco dias, das 10h às 13h e das 14h às 17h, foram organizadas
catorze vivências, nas quais cada artista deveria se inscrever, no mínimo, naquelas ofertadas
durante o seu horário de trabalho no PiÁ.
Felizmente, a convite de uma amiga que leciona no PiÁ, pude acompanhar o evento na
íntegra e participar das vivências, das quais escolhi apenas seis. Embora não houvessem
outras pessoas no evento que não integrassem o corpo de artistas-educadores do PiÁ além de
mim, a minha presença só causou curiosidade e, muitas vezes, nem foi percebida. Essa
experiência, apesar de breve e ainda não exatamente dentro do trabalho do PiÁ, foi
extremamente importante para iniciar os meus estudos de campo. Lá foi possível entender
melhor o que acontece dentro do programa, quem são os artistas-educadores que dão corpo à
proposta e as dificuldades e questões da realidade vividas por eles, pois as práticas foram
todas compartilhamentos de algum aspecto do que acontece em trabalho - a vivência e ensino
de uma atividade/brincadeira que foi dada aos alunos e rodas de conversa com caráter de
reunião de equipe – com a intenção de refletir sobre a prática e o contexto atual da incentivo à
cultura e educação.
É interessante pontuar a grande quantidade de pessoas formadas em Dança pela
Unicamp presentes no programa. Atualmente, estimo que sejam cinco artistas-educadoras
com o mesmo antecedente e sei que muitas outras já estiveram no PiÁ também. Acredito que
seja um contexto bastante favorável muito devido à formação oferecida no currículo do
Departamento de Artes Corporais, tanto pelo prestígio existente no peso de uma graduação
em universidade pública, quanto pelo conteúdo pragmático presente no curso. Vejo que são
formados, no Instituto de Artes, um perfil de artistas que flertam com essa proposta de
programa por causa de todo um contexto que instiga e, talvez, conduza a essa maneira de
pensar a arte e a educação.
Durante a semana, participei das seguintes vivências: “O corpo na Brincadeira”,
“Brincadeiras e Contos da Tradição”, “Bufos, Atrasos e fugas”, “Ateliê Vazio”, “Breves
Partituras para Muitas Calçadas” e “Cartas para Corações Aflitos”. As propostas de cada uma
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dessas vivências foram bem diversas, o que caracteriza o próprio programa, que acolhe
educadores com as mais diversas formações e práticas artísticas. Então, vivenciei brincadeiras
infantis, rodas de dança e música popular, contação de histórias, pinturas e desenhos na pele e
na rua, além de participar de uma discussão bastante séria, na qual os educadores colocaram a
suas angústias. Todas as práticas, de uma maneira muito natural, relacionavam uma reflexão
artística e educativa, ao mesmo tempo e na mesma medida. O refletir sobre a prática
inevitavelmente conduzia para o pensar sobre arte e a considerar como esse aspecto é muito
rico e emocionante.
A experiência vivida nesses cinco primeiros dias de contato com o universo do PiÁ foi
extremamente enriquecedora, principalmente por ter me instigado olhar a educação também
como uma forma de atuar como artista. Posso afirmar que foi um momento bastante decisivo
para a minha trajetória como artista e educadora e, dessa forma, para a própria configuração
do presente Trabalho de Conclusão de Curso, porque entendi o quanto a educação e a arte
atravessam-se constantemente em uma relação em que uma provoca a outra e, por
conseguinte, a alimenta e enriquece também.
Nunca me esquecerei de uma colocação de um dos artistas-educadores referente às
situações em que o seu trabalho foi questionado com a pergunta: “isso é arte?”. A partir da
colocação: “por que uma horta não pode ser uma instalação? Por que o preparo de uma salada
de frutas não pode ser uma aula de artes?”, percebo que a pergunta sobre a definição de arte
não apenas demonstra a sua incompreensão, como também uma falta de informação e
formação. Infelizmente, a existência da questão pressupõe que existe uma definição de arte e
dentro dela não cabe a possibilidade de fazer uma instalação com uma horta. É dentro desses
questionamentos que reside a essência do PiÁ – e sua importância – que é, através da mistura
das linguagens da arte, ensinar a expansão das suas definições com propostas de outras formas
de olhar o mundo e transformá-lo ou, talvez, entendê-lo como arte.
Contudo, ressalto que a proposta da interdisciplinaridade presente no PiÁ diferencia-se
daquela encontrada diversas vezes em escolas de ensino formal, cuja preciosa mistura das
linguagens é confundida com a polivalência de um único professor. Desde a sua origem, no
modelo pedagógico da EMIA, os profissionais são contratados para atuarem em suas áreas
artísticas que possuem formação e experiência em conjunto, ao contrário do equívoco de
designar a tarefa de ensinar dança, música, teatro e artes plásticas a um docente formado em
apenas uma dessas áreas.
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Acredito também que é importante pontuar que a proposta não é afirmar que tudo ou
qualquer coisa é arte, o que desvalorizaria o nosso próprio ofício, muito pelo contrário. A
intenção é justamente reconhecer as mais diversas formas de fazer arte como legítimas a partir
da sua proposição no ensino, a fim de questionar, conscientemente, a normatização de um
campo do saber que está em constante renovação e, portanto, não deveria se deter a nenhuma
definição. O que fica é um pergunta: “mas por que não?”. Penso que uma educação que
questiona a própria definição da arte transmite em seu ensino uma visão de mundo muito mais
democrática, inclusiva e poética e que oferece ainda mais possibilidades para o aluno
expressar-se e, assim, reconhecer-se como artista.

2.4 De dentro para fora: uma poética do brincar
Contarei, agora, a história de como foram as sete terças-feiras que passei no PiÁ na
Casa de Cultura Municipal Hip Hop Sul. Adianto que dessa pesquisa de campo, que acredito
que permanecerá latente em mim ainda por muito tempo, fica um riso de criança e todas as
cores do arco-íris. E espero que sejam essas as sinestesias que essas palavras criem em você
também. Pois bem.
Foi a partir do dia 18 de setembro de 2018 que as minhas terças se tornaram inteiras e,
talvez, até mesmo transbordantes. Transbordaram-se de uma imersão intensa não somente nas
atividades do Programa de Iniciação Artística, mas no acordar às 4h50 da manhã, seguir
viagem à São Paulo, passar pelo metrô e ônibus e depois fazer todo o caminho ao contrário
para retornar para casa, sempre, contudo, diferente de quando saí. E esse é um bom resumo de
tudo que aconteceu nesses dias de PiÁ: ir para voltar carregando na mochila e no coração um
tanto grande de aprendizado e brincadeira e arte.
O programa foi implementado na Casa de Cultura nesse ano, em abril, com o edital
atual. Assim, é um espaço que ainda está se adaptando para receber as atividades e construir
todos os dias um pouco dessa relação. No início, segundo as educadoras, o armário de
materiais era completamente vazio, o espaço não tinha equipamentos, existiam atividades nos
mesmos horários que as do PiÁ e não haviam alunos inscritos. Ainda é um ambiente que não
está completamente preparado para atividades desse porte, pois não existe estrutura para
receber as educadoras, as quais não possuem nem ao menos uma sala própria para reunião.
Contudo, percebo o quanto já foi caminhado e conquistado nesses poucos meses de estadia,
muito por esforços delas e, assim, através das suas próprias regras e objetivos que elas
mesmas traçaram.
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Em um esforço para agregar a comunidade, as educadoras estabeleceram convênio
com o Centro de Atendimento para Crianças e Adolescentes Campo Grande (CCA), que
trabalha com as crianças do SAICA Campo Grande e o SAICA Santo Amaro, configurando
uma boa quantidade de alunos e também bastante diverso. Os pais das crianças que
frequentam o local não participam muito do PiÁ, pois ele funciona justamente como um local
seguro, no qual as crianças têm atividade e recebem alimentação no contra turno, enquanto os
pais, em sua maioria, trabalham.
Para chegar até a Casa de Cultura Municipal Hip Hop Sul o melhor é ir de ônibus,
caso você utilize transporte público. Ela não fica muito longe da Avenida Interlagos, pois dali
possível ver o shopping que leva o mesmo nome de cima do morro. Do ponto de ônibus até o
local, que também é conhecido como Cora Coralina, leva em torno de 10 minutos de
caminhada que começa em uma ruela íngreme, tão estreita que ou passa um carro ou uma
pessoa. No caminho, a gente encontra um barzinho pequeno com fitas de marca de cerveja,
um mercadinho mal iluminado e com um cheiro forte de não-sei-o-quê, uma padaria que tem
pães de queijo quentinhos e várias casas com cachorros, que falam conosco quando passamos
pelos seus portões. Seguimos por esses asfaltos cheios de curvas até encontramos um breve
respiro da cidade ou, se você preferir, podemos chamar de praça mesmo, como são mais
conhecidas por aí. É lá que se encontra o nosso destino.
Contudo, por uma incoerência, a praça pública é rodeada por uma grade de metal e
possui apenas dois portões de entrada/saída, um de cada lado. Então, esse oásis que é cheio de
árvores, possui uma quadra, uma rampa para skate, brinquedos e aparelhos fixos para crianças
e idosos e, por fim, o prédio Cora Coralina, fica todinho dentro de grades cinzas e grossas.
Junto ao cinza, tem também o roxo pintado nas calçadas, devido às amoras que terminaram a
sua vida amassadas pelos pés de algum pedestre. Às vezes, é possível encontrar crianças
escalando umas às outras para apanhar as frutas mais graúdas que existem apenas nas copas
das amoreiras e aí adicionam-se mais cores e risos.
Ainda dentro dessa dialética espacial, dividem o parque crianças e jovens, adultos e
idosos com diferentes propósitos, dos quais muitos, infelizmente, não são harmônicos com a
brincadeira e o ensino. Não é raro encontrar jovens consumindo drogas lícitas e ilícitas
durante o período das atividades, enquanto as crianças brincam nas quadras e correm livres
pelo espaço. O som de músicas às vezes é alto e a energia pesa nessa concomitância de
infância com juventude, que pode ser tão perigosa e, por isso, merece tanta atenção e cuidado.
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Soma-se a esse quadro, adultos mais velhos que convivem com um olhar talvez um pouco mal
intencionado, mas que permanecem distantes.
Agora, sobre a casa, ela é um espaço térreo completamente pintado com diferentes
grafites e com uma grande sala de entrada com espelho e som, uma pequena sala com mesa,
lousa e revistas, a sala de depósito, cozinha, banheiros e sala administrativa. O piso não tem
cor e é gelado. As janelas são pequenas e escassas, então os cômodos são naturalmente
escuros. As portas, pelo menos, trazem a luz, o ar e a quentura, que às vezes falta. Lá o espaço
não foi planejado para o PiÁ, não. Tanto que teve início uma grande reforma lá, já no finzinho
dos meus dias de visita, na qual quebraram paredes e mudaram tudo de lugar. Ainda não
sabemos como o espaço ficará, mas, certamente, bastante diferente de como está nesse
momento.
Agora preciso contar-lhes das mulheres que ensinam nesse lugar. São quatro artistaseducadoras que compõe esse grupo que ensina, faz arte e que ensina a fazer arte. Cada uma
atua em uma área diferente (música, dança, artes plásticas e teatro) e dividem-se em duplas,
na ordem em que aqui foram mencionadas. São mulheres que vieram de partes diferentes do
Estado de São Paulo e consigo trazem histórias diversas, vidas com trajetos distintos e
também um tempo de trabalho no PiÁ diferente.
Os dias são divididos mais ou menos assim por lá: pela manhã, as atividades
começaram por volta das 9h e estendem-se até as 11h, quando caminhamos até o CCA com
todas as crianças e almoçamos uma comida com gosto daquela feita em casa. Mas não pense
que o trabalho e a brincadeira param por aí, porque esse momento de descontração, tão
cotidiano, é importantíssimo para reforçarmos nossos laços com as crianças. É um período em
que conversamos sobre alimentação, família, religião, escola e todos os assuntos possíveis,
mas com uma posição ainda mais de igual para igual, partilhando a mesa e a comida. Além
disso, assim que as crianças se levantam da mesa a brincadeira continua e, deste modo,
continuamos com elas até as 12h, quando quase já não resta mais ninguém.
A tarde começa com um descanso, que às vezes é substituído por uma reunião com a
coordenadora pedagógica do CCA ou da equipe, ou ainda com o diretor da Casa de Cultura,
entre as 12h e as 13h30. Acontece aqui a mesma abertura para aproximação que é instaurada
com as crianças durante o almoço, em que as educadoras conversam com descontração, umas
com as outras, mas também discutem pontos importantes do trabalho. Acredito que são nesses
momentos que os laços realmente são firmados em relações, para além do que é formal e
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obrigatório. Depois, voltamos ao CCA para buscar as crianças para as atividades, que se
encerram por volta das 15h45, quando é servido o café da tarde e voltamos à Casa de Cultura.
Apesar de ser uma rotina com horários marcados em números, o que acontece é tão
novo, a cada terça, que ela deixa de ser previsível. As atividades mudam, mesmo aquelas que
são de continuidade, os espaços mudam e as crianças e as educadoras também. Cada dia é
uma pequena ou grande surpresa, cuja delícia de ser assim demonstra o dinamismo que é (e
deve ser) a educação e a arte. Assim, sempre divididas em duplas com grupos na faixa etária
de 5 a 9 anos ou de 10 a 14 anos, tanto na manhã quanto a tarde, essas metamorfoses
constantes acontecem em um caminhar que ora avança e ora suspende-se.
Enfim, a partir de agora, deixo aberto o meu diário dessas sete vidas em sete dias de
PiÁ. Desse ponto em diante, os registros foram feitos na medida em que foram vividos, às
vezes ainda no calor do momento, outras com o coração já mais esfriado, mas sempre com a
tentativa de colocar em palavras a tradução do que vi, senti e pensei à bordo dessa incrível
aventura. Caminharemos juntos nesse texto, você nessa leitura e eu contida nessas percepções
que atravessarão os seus olhos.
1º. Dia – 18 de setembro de 2018
Quando cheguei, já fui recebida com muito afeto pelas crianças e pelas outras artistaseducadoras. Os pequenos já perguntavam o meu nome, o que eu fazia lá, de onde eu era. E foi
muito gostosa essa recepção tão calorosa e querida, lembrei o quanto as crianças são tão
amáveis e sinceras. Eu e a educadora que chegou comigo, guardamos nossas coisas em uma
sala reservada para depósito de materiais e fomos para a atividade. As outras educadoras
conversavam com as crianças quando chegamos, então todas nós nos apresentamos com uma
brincadeira rápida e musical, em que cada uma contava seu nome e a sua brincadeira favorita,
e depois seguimos para as atividades. Assim, o grupo foi divido em dois, referentes a faixa
etária, e seguiram-se as atividades.
Decidi acompanhar a atividade do primeiro grupo, com 4 crianças de 5 a 9 anos, sendo
duas meninas e dois meninos. Seguimos para uma sala menor, com uma mesa redonda, lousa,
uma prateleira com vários materiais, uma grande mesa retangular com revistas diversas e um
banco, onde ficou sentada uma das faxineiras durante a maior parte do tempo. Essa sala ficava
ao lado de onde deixamos os nossos pertences. Fomos, assim, arrumando o espaço para a
atividade enquanto as educadoras explicavam a atividade e a crianças conversavam,
bagunçavam, gritavam e brincavam. Na verdade, foi deste modo, durante a atividade inteira o
que, surpreendentemente, não impossibilitou nada.
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A proposta foi derreter giz de cera no fogo de duas velas, que uma das educadoras
havia trazido, explorar esse material em uma folha sulfite individual primeiro e depois em um
papel-plástico compartilhado. O interessante foi que a atividade foi sendo descoberta,
transformada e incrementada durante a sua execução. Foi incrível ver isso. No decorrer da
atividade, novas possibilidades foram aparecendo, ideias de próximas atividades, descobertas
dos materiais. Um universo realmente sem fim, sem limites para acabar. O melhor foi que as
próprias educadoras faziam parte da brincadeira, na medida em que as crianças, passavam por
tudo isso junto com elas, explorando, inventando e brincando. Acho que é muito rico, colocarse na atmosfera da criança junto com ela.
Duas das crianças não quiseram participar da segunda parte da atividade, mas isso não
nos impediu de continuar. As educadoras as deixaram bagunçar em um lugar próximo e
continuaram conosco, salvo alguns momentos em que elas faziam muito barulho. Mas foi
interessante observar esse posicionamento das educadoras de não as obrigarem a participar,
não brigar pela sua participação, pelo contrário, tudo era explicado com muita honestidade,
apresentando as consequências da não participação, o por quê que isso seria ruim e que, acima
de tudo, isso seria uma escolha delas em que elas seriam responsáveis por isso. Não houveram
gritos e nem agressões.
Antes das 11h, guardamos tudo e arrumamos o espaço, antes de seguirmos para o
almoço no CCA Campo Grande. Na ocasião, percebi o quanto esse momento é importante
para reforçar os laços com as crianças, conhecê-las melhor e ganhar a sua confiança, pois foi
tempo para brincadeiras mais livres entre eles e com as educadoras.
Às 12h seguimos para a Casa de Cultura, onde permanecemos até às 13h30, quando
retornamos ao CCA para apanhar as crianças do período da tarde. Permaneci com elas o
tempo todo, e, na ocasião, me contaram sobre a sua coordenadora de equipe e o AcamPiÁ,
uma atividade realizada no último final de semana por elas para os equipamentos onde elas
trabalham. Foi importante para explicarem um pouco sobre a hierarquia do PiÁ, que é
constituída pela equipe de artistas-educadores, coordenadora pedagógica da equipe local e,
por fim, esse a coordenadora pedagógica do Programa.
A atividade da tarde foi completamente diferente da manhã, a começar pela faixa
etária que acompanhei (entre 10 e 14 anos), apesar de ser com a mesma dupla de arteeducadores. A turma como um todo era bem mais agressiva, agitada e barulhenta, o que fez
com que demorasse muito mais para iniciarmos as atividades. Os grupos foram divididos
enquanto ainda estávamos no CCA, e seguimos separados para a Casa de Cultura. Antes de
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sairmos de lá, as arte-educadoras tiveram uma conversa séria com o grupo, para reforçar a
ideia de que a participação de cada um é uma escolha pessoal e, assim, alguns deles
resolveram, de antemão, não participar. Durante toda a atividade, foi interessante perceber
que o comportamento dos alunos mudou completamente, na medida em que a forma como as
educadoras se relacionavam com eles, precisou ser mais séria e direta.
A proposta da tarde era dar continuidade ao que havia sido feito na semana anterior, na
qual elas começaram a estudar sobre a performer Marina Abromovic, para discutirem sobre
violência e confiança, por meio de exercícios práticos. Portando, uma das educadoras levou
uma bola de Pilates para que eles testassem a confiança em grupo, com um em cima da bola e
os outros provendo estabilidade a ela. O exercício foi feito ao ar livre, com tatames no chão.
No começo foi extremamente complicado, muitos não queriam fazer, bagunçavam e não
respeitavam o outro, não se interessavam pela proposta e impossibilitavam a atividade.
Assim, cinco deles foram embora, permanecendo apenas outros cinco. Felizmente, com esses
que ficaram, a atividade fluiu muito bem! Assim como acontecera com a turma da manhã,
porém mais ríspida e severamente, as educadoras colocaram a escolha e a responsabilidade
em forma de conversa para gerar reflexão e autoconsciência.
Nessa turma, conheci a primeira criança de abrigo. Foi um menino recentemente
abandonado pela mãe e que passa agora por um processo difícil de não aceitação. Uma
criança interessada, aplicada, que tentava e queria muito, mas que, em alguns momentos,
mudava completamente e tornava-se agressiva, travessa e bagunceira. Foi difícil e
sensibilizador.
De qualquer forma, foi interessante observar a possibilidade de trabalhar a
performance com exercícios acessíveis e práticos com um público que não é familiarizado
com arte, em um contexto distante do de uma “sala de/para artes”. São maneiras de tornar a
arte acessível, ressignificá-la para ser ensinada a qualquer público e em qualquer local. Nessa
transformação, acredito eu, fica o que é de essencial, as intenções primordiais tanto da obra
quando da arte em si, que configuram as perguntas “o quê”, “por quê” e “para quê”.
Como primeiro encontro, o ponto que mais ficou claro para mim foi o quanto não faria
sentido que a observação fosse distanciada, sem participação. Nesse contexto, com esse tipo
de atividade, uma observação dessa forma seria justamente o que mais tiraria a minha
experiência. Questionei-me bastante sobre como eu deveria estar inserida nas atividades, mas
participei de tudo junto com a crianças e as educadoras, num meio de campo em que fui um
pouco educadora e um pouco criança. Não consegui me distanciar e não participar em
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nenhum momento, porque sentia que iria me tornar um estranha, deslocada no meio de tantas
informações. Decidi, então, agir naturalmente e estive em tudo com uma organicidade
tranquila. Apesar de eu ter estado dentro de todos os ambientes, estive constantemente
refletindo sobre tudo que acontecia o tempo todo, quase como se existisse mais uma de mim,
revivendo tudo em uma observação. Portando, foi uma observação prática, ativa e
participativa, mas reflexiva e atenta.
2º. Dia – 25 de setembro de 2018
Hoje achei que seria melhor acompanhar as atividades da outra dupla para poder ter
outras visões sobre os alunos e as práticas, os quais são bastante distintos, de fato. Assim,
cheguei e aguardei um pouco a chegada das outras arte-educadoras, para que eu permanecesse
o tempo todo em observação de uma mesma dupla.
Pela manhã, com a turma de 10 a 14 anos, a proposta se deu de uma forma tão natural
que até demorei para perceber que a atividade havia começado. Em um dos cantos da sala,
uma das educadoras sentou-se encostada na parede e todas as crianças fizeram uma roda ao
seu redor, onde, naturalmente, instaurou-se um ambiente para conversa e compartilhamento
de histórias. Juntei-me a eles, enquanto ela já compartilhava muito despretensiosamente, um
pouco do que estava acontecendo e do que aconteceria. As crianças, acho que por serem mais
velhas, permaneceram com ela, conversando e acompanhando com tranquilidade. Assim, com
uma marionete de arame, papel higiênico e fita crepe feita por ela mesma, ela começou a falar
algumas informações sobre contação de histórias.
A marionete por si só já chamava bastante a atenção dos alunos, o que achei bastante
interessante, porque mostrou que, às vezes, elementos materiais realmente podem ser
facilitadores de atividades, mesmo, que nem venham a ser utilizados de fato, mas que servem
como uma forma de introdução, instigação e apoio, tanto para o aluno quanto para o
educador. Dessa forma, a marionete foi importante para lançar perguntas como: vocês sabem
o que é isso? Para que serve? E, a partir das respostas, propor o jogo-atividade.
A proposta era que cada um contasse uma história própria e que inserisse elementos
falsos dentro dele, porém, sem que percebêssemos, o que era verdade e o que era mentira.
Todos contaram histórias bem distintas, alguns de modo um tanto elaborado, outros de forma
extremamente simples. Acredito que isto ocorreu devido a uma timidez comum à idade, mas
acho que, em alguns, existia muito mais para criar e isso só não aconteceu por causa de um
auto-fechamento inconsciente.
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Um aspecto muito interessante da atividade, que eu não havia observado até uma das
arte-educadoras pontuar, foi a não-protagonização das histórias por parte de todos os alunos,
sem exceção. A proposta era bastante clara em relação ao fato de que as histórias deveriam ser
próprias, assim, eles deveriam ser os protagonistas delas, requisito que não foi atendido pelas
crianças. Porém, os protagonistas sempre eram apresentados como uma terceira pessoa – o
Vinícius, uma menina – ou eles até mesmo trocavam o próprio nome para outro, mas nunca
foi utilizada a palavra “eu”. Pensar no que isso implica é um tanto preocupante, por um ponto
de vista, apesar de poder fazer parte da própria fase da criança. Interpretamos que isto
relacionava-se com a falta de protagonismo deles na própria vida, por ser muito pautada no
que os adultos os mandam fazer.
Ademais, observei que foram apresentadas questões bastante próprias da idade e
outras nem tanto. Ao mesmo tempo que contaram histórias até mesmo infantis e banais, uma
das crianças contou sobre uma menina, no caso ela mesma, que esteve próxima da descoberta
de uma gravidez indesejada da namorada do seu pai. Os termos utilizados, bem como os
detalhes da situação, claramente indicavam que ela estava sujeita a um ambiente que lhe
apresentava questões extremamente adultas que, ao meu ver, não deveriam fazer parte da sua
infância. Diante da formação dessa criança, questionei-me sobre o que isso implicaria em sua
vida, como uma sexualização precoce, por exemplo.
No período da tarde, com o grupo na faixa etária de 5 a 9 anos, começamos com uma
longuíssima conversa em relação ao mau comportamento durante as atividades, o que tomou
uma boa parte do encontro. Foi uma conversa tão séria com crianças tão pequenas que foi até
surpreendente observar essa abordagem! Os problemas, pontuais aos três alunos, foram
expostos diante de toda a turma em uma roda e as educadoras apresentavam sempre uma
escolha – comportar-se bem e continuar na atividade ou não melhorar e não fazer mais parte –
como uma forma, acredito eu, das crianças entenderem a sua própria responsabilidade no
coletivo, o compromisso de participar de uma atividade compartilhada e as consequências dos
seus atos. Assim, elas explicaram tudo que estava acontecendo de uma maneira muito clara e
objetiva e, diante disso, firmaram um pacto com os três.
Apesar de esse momento ter tomado um tempo tão grande da atividade, achei que foi
muito importante e muito necessário para todas as crianças como uma forma de
amadurecimento coerente à idade. Também foi interessante observar os aspectos limitantes da
ação do educador, até que ponto ele pode mudar e intervir, uma vez que, nesse caso, ele
depende tanto das ações da pedagoga do CCA, quanto da educação dos pais e, em muitas
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vezes, nenhum desses dois elementos trabalham com as crianças com a mesma educação e
didática de conversa. Dessa forma, se todas as ações não forem alinhadas, o trabalho das
educadoras tonar-se-á um tanto mais difícil, porque a criança não encontrará uma maneira de
“ser educada”. Se ela depende de violência para aprender em casa e na escola/CCA, ela terá
muita dificuldade para assimilar uma conversa.
Como atividade, a proposta foi a construção de coisas com materiais recicláveis. Nesta
ocasião, foi muito lindo, mais uma vez, observar a ressignificação dos mais diversos materiais
através de um olhar criativo, desde a escolha deles pelas educadoras até a criação de tantas
casas, foguetes, varais e outros objetos pelas crianças. É uma forma de olhar o mundo com
olhos de quem quer ver o que pode existir para além do que está lá, ultrapassar a
materialidade das coisas para entrar em um mundo de imaginação, onde quase tudo é
possível. Isso é muito inspirador como educadora, porque percebe-se que é possível fazer arte
e brincar com muito pouco.
Então, as educadoras abriram as portas do armário e fizeram-se a seguinte pergunta: o
que tem aqui de bom? Eu adorei isso. Foi tanto um movimento para ver o agora e as infinitas
possibilidades dele que foi o perfeito início para tudo. Assim, elas pegaram uma grande caixa
de papelão que continham tecidos, fitas, materiais de papelão, folhas, lápis e tantos outros
elementos criativos que, nas mãos das crianças, fizeram um mundo todo novo.
Nos dividimos todas entre as crianças para auxiliá-las com a utilização de materiais
mais difíceis, mas tudo foram elas que fizeram. Acredito que esses momentos de maior
liberdade das crianças, ainda com uma mínima condução, são extremamente criativas, pois
elas dão vazão à sua criatividade em propostas que as instigam para explorar novos
aprendizados. Em um mundo já tão cheio de brincadeiras e de descobertas, as conduções
tomam cuidado para não as limitar em sua jornada, mas sim dar sempre novos elementos para
transformá-las. Desse modo, observo quanto isso faz com que as crianças, gradativamente,
desprendam-se das formas, normas e regras que são impostas para a arte, como nos padrões
de desenho, que antes eram extremamente figurativos e agora deixam os formatos para
incorporar o abstrato.
3º. Dia – 02 de outubro de 2018
Durante a manhã, escolhi transitar entre as atividades de ambos os grupos, para não
deixar de acompanhar o andamento de uma faixa etária para estar com a outra, pois os dois
estão em propostas continuadas. Foi também importante para sentir as diferenças entre cada
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grupo, as dinâmicas necessárias para aproximar-se de cada idade e, até mesmo, as propostas
em si, que se adequam para cada situação.
O grupo de crianças de 5 a 9 anos continuou a trabalhar com o derretimento do giz,
pela terceira semana. É interessante perceber as ressignificações de materiais dentro da
mesma proposta e com os mesmos materiais – quantas coisas eu posso fazer com isso? É um
olhar para a matéria para entender e utilizar todas as possibilidades possíveis e transformar
isso numa brincadeira, numa atividade lúdica em que as crianças dão uma nova forma àquilo
que elas já fizeram.
Então, derretemos o giz, mas dessa vez pintamos uma máscara. Com o fazer dessa
máscara, fomos conversando sobre as modulações possíveis para o giz na máscara e o que um
determinado tipo de pintura trazia de significado para ela. Ademais, todos os elementos que
compunham a mesa de trabalho faziam parte da atividade – a cera da vela que escorria pela
mesa e formava um riacho, o giz que não derretia e tornava-se um chiclete, as cores de cada
máscara que pareciam trazer um quê de filme de terror e as velas em si, que transformou a
nossa atividade em um ritual.
Nessa atividade, refleti muito sobre essa capacidade de tirar o máximo de um material,
ainda que em uma proposta que fosse muito semelhante à dos outros dias, e, mesmo assim,
compartilhar a brincadeira com as crianças de forma eletrizante! É um constante ressignificar
em todos os sentidos.
Enquanto isso, no grupo de 10 a 14, a atividade também foi a continuação da proposta
da semana anterior. À atividade de contação de história deu-se continuidade com a
manufatura de uma marionete, como a que estava com a educadora na semana passada.
Apesar de eu ter participado menos dessa atividade, já foi o bastante para observar a
dedicação dos alunos que se empenhavam em fazer a sua marionete com paciência e
concentração, na medida do possível. Foi, de fato, surpreendente o comportamento dos alunos
em uma atividade que exigia tanta dedicação.
No mais, também foi observado uma questão bastante delicada. Uma das alunas, que é
um pouco acima do peso, empenhou-se exageradamente em estruturar um corpo
perfeitamente dentro do padrão. Ela fez uma cintura fina e seios e nádegas fartos, como uma
Barbie, e queria até mesmo fazer um umbigo, enquanto que todos os outros alunos fizeram
corpos despadronizados e sem nenhuma marcação de gênero. Foi impactante observar um
indício da existência de questões relacionadas ao padrão corporal, autoestima e autoimagem
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em uma criança, alguém que com tão pouco tempo de vida, já sofre tão internamente com
isso.
No período da tarde, ambas atividades tiveram muito sucesso. Apesar de terem
ocorridos casos de comportamentos difíceis nos dois grupos, senti que, na maior parte do
tempo, eles se engajaram nas propostas e viveram as brincadeiras com entusiasmo. Foi muito
lindo ver esse momento tão único em que o vínculo entre o educador e os alunos é
estabelecido de modo em que a comunicação funciona, que as crianças entendem e acatam a
proposta, tomando-a como sua. Acho que faz parte de uma sintonia muito satisfatória, de um
alinhamento de expectativa com realidade, em que o educador e o aluno encontram-se no
mesmo lugar e podem, assim, ter uma experiência estética, engrandecedora, transformadora.
Com o grupo de 5 a 9 anos, as educadoras continuaram a prática da semana passada
em uma escala de progressão. No chão do espaço, elas fizeram alguns poucos desenhos de
uma cidade, onde foram colocados os objetos construídos na semana anterior a partir de
materiais recicláveis. Como proposta, elas pediram para que as crianças continuassem esse
desenho, incluindo cores, vida e a pessoalidade de cada um. Todo o chão ficou lindamente
desenhado com uma cidade coletiva – mesmo havendo pequenas brigas em relação ao que era
de quem – em que todos participaram de alguma forma, cada qual no seu jeito de colocar-se
no espaço.
Quando a cidade estava toda feita, foi o momento de dar vida para aquele lugar. Então,
inventamos brincadeiras e formas de habitar aquele espaço todo desenhado em 2D no chão
para que ele se tornasse real. Pegamos ônibus, fomos peixes, postes e pilotos e, então,
dormimos, fugimos de um ET e de um monstro. Enfim, com a instigação das educadoras, a
cidade experiênciou todas as formas impossíveis de viver, e tudo foi vivido com muita
veracidade. É impressionante sentir as coisas na pele com tanta vivacidade, a gente lembra
como é sentir a vida com todos os poros do corpo e com a intensidade de quem vê tudo pela
primeira vez.
Dentro disso, foi muito lindo observar as arte-educadoras experienciando tudo junto
com as crianças, porque, de fato, éramos todos crianças. Assim, acredito que torna possível a
instauração de uma relação um pouco mais horizontal, já dentro de tantas outras ações das
arte-educadoras que confluem para esse ponto. Mas vejo que fica mais...verdadeiro.
Em relação ao grupo de 10 a 14 anos, foi proposto uma experiência sensorial com
diferentes estímulos. A atividade foi feita ao ar livre e, enquanto todos permaneciam deitados
e vendados, as arte-educadoras passaram para cada criança um estímulo gustativo, olfativo ou
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táctil. Foram passados sal, açúcar, mostarda, frutas diversas, canela, bexiga com água e
algodão. E foi interessante observar que a interação das crianças com cada estímulo, o que
cada um ativava nelas e o quanto elas conheciam cada um.
Senti que essa atividade foi muito bem recebida porque colocou as crianças em um
lugar muito maduro, próprio para a idade em questão, que se reconhece como adolescente.
Eles comportaram-se muito melhor do que nos outros dias e ainda todos participaram e
gostaram - o que foi uma grande vitória para nosso dia. Nesse momento pude observar um
outro lado deles, no qual se percebe uma vontade de participar e, dentro disso, uma vontade
de brincar e se divertir com todos.
No mais, hoje foi o primeiro dia que duas figuras muito importantes apareceram: a
pedagoga do CCA e a gestora da equipe. Ambas, contudo, tem uma participação bastante
controversa no PiÁ. A primeira faz uso de uma didática completamente diferente da adotada
pelas educadoras, coercitiva e agressiva, enquanto que a segunda, por nunca estar presente,
desconhece as práticas adotadas, no espaço e com os alunos. Percebo que esses elementos
dificultam um pouco o trabalho das arte-educadoras, uma vez que o trabalho depende e
trabalha em conjunto com o delas.
4º. Dia – 09 de outubro de 2018
Hoje as crianças chegaram com muita energia e agitadas demais, o que fez com que o
ambiente se carregasse rapidamente com ações violentas de retruque a outras ações violentas,
agressões verbais e bagunça. Parece que, de repente, tudo virou de cabeça para baixo muito
rápido e, então, todas as crianças brigavam e falavam alto, em ambos os grupos. Houve
também a presença de duas crianças com o grupo dos menores que não haviam participado até
então e que eram do abrigo, sendo uma delas, a menina, bastante briguenta e com necessidade
de chamar a atenção. Ela é portadora de HIV desde o nascimento e, apesar da pouca idade e
do comportamento difícil, em muitos momentos demonstrou uma visão diferente de mundo.
Antes de dar início na atividade do dia, uma das educadoras, fez um exercício de
meditação em roda para tentar acalmá-los. Assim, em roda, ela os convidou a fechar os olhos
e observar a respiração. Com a proposta de soltar o ar com sons, começou-se a observar a
vibração que era criada no peito quando as vogais eram ativadas durante a expiração. Apesar
de as crianças terem demorado um bom tempo para acalmarem e concentrarem-se na
atividade, permanecendo sentadas, sem rir e de olhos fechados (parece autoritária essa frase,
mas é mais para um lugar do mínimo para conseguirmos propor algo), quando foi possível
estabelecer um maior contato com elas, o clima começou a mudar. Foi então que a outra arte34

educadora começou a explicar conceitos da ressonância e utilizou a vibração do violão para
mostrar o que acontece dentro de nós. Isto foi muito bonito e acho que se encaixou bem com o
momento e até mesmo com a passagem para a outra atividade, em um tom crescente.
O interessante é observar que tudo isso foi uma construção do momento, do agora, ao
vivo. Nada tinha sido combinado, mas as educadoras foram acrescentando camadas àquilo
que acontecia, de acordo com o que elas sentiam em relação as crianças. Neste sentido,
percebi que é necessário estar completamente presente para construir o agora, para agir no
momento certo, para participar da vida. Acho que nesse exercício de presença foram
trabalhados a prontidão, a improvisação, a atenção e a flexibilidade-adaptabilidade. Tudo isso
é um movimento para abraçar o agora, entender o que existe naquele momento, e só é
possível funcionar dessa forma se existe bagagem e abertura e talvez esses sejam prérequisitos para o educador do PiÁ.
Por outro lado, os menores deram continuidade à atividade com o giz e vela, mas,
dessa vez, com uma ressignificação muito linda e sensível. Hoje, com a utilização de um
retroprojetor, as crianças inventaram histórias com as sombras das casquinhas das velas que
derreteram durante as atividades passadas. Por possuírem diferentes formatos, foi possível
criar um outro universo em que tudo é possível: sol, lua, nuvem, chuva, crianças, árvores,
plantas e grama, carro. Nele, as cascas criavam vida e faziam parte de uma fantástica história
compartilhada entre eles, em que cada um construiu um pouco de cada vez.
A partir das ressignificações de materiais tão, talvez, insignificantes aos olhos de
alguns, toda uma brincadeira é feita, vivenciada e internalizada nas crianças. Essas cascas
poderiam muito bem passarem despercebidas, serem vistas como lixo, inúteis e sem potencial
para nada, mas, de uma forma muito maravilhosa, elas se transformam em brinquedos,
personagens de uma história complexa e cheia de nuances.
Esta imersão a um universo fantástico me tirou um pouco das angústias que me
acometem hoje. Transbordou-me. As crianças, pela primeira vez, estavam completamente
dentro da atividade e construíram narrativas tão sensíveis que poderiam mesmo tornarem-se
uma animação. Acho que essa é uma das funções e conquistas da arte na educação, a
transformação do mundo na criação de um novo, na mudança desse mesmo, que acabam por
serem ações que andam de mãos dadas. Ilumina os olhos.
Na atividade, a construção da narrativa, a invenção dos personagens e a instigação
ativa da criatividade me fazem lembrar o que é a infância e do poder da criança, que tem tanto
potencial e tanto para mudar o mundo. Nas histórias, uma planta cresceu até a lua; na medida
35

em que a lua se aproximou de uma menina, ela envelhecia; sol e lua se tornaram amigos e
passaram a permanecer juntos... Não é de se surpreender que cada atividade é planejada de
acordo com a que acontece no momento, porque é criado um ambiente tão criativo, tão cheio
de materiais para inventar e brincar, que estar no agora é tudo que é preciso. Se a gente prestar
bem atenção no que as crianças colocam para fora, dá para criar uma vida inteira. Hoje foi
uma experiência estética. Casquinhas de vela e projeção. Só isso.
O grupo dos mais velhos continuaram a construção das marionetes de papel higiênico,
fica crepe e arame. Acho também potente esse momento de concentração em uma atividade
manual, porque traz a possibilidade de exercitar o diálogo, a conversa descontraída que muito
diz sobre quem eles são, o que eles pensam e o que acontece em suas vidas. Cria-se uma
forma de laço mais pessoal com o aluno, que agrega e de certa forma faz parte da
funcionalidade da conexão presente no momento de ensino mais formalizado. É uma forma de
conhecer as crianças com mais profundidade, a fim de que elas se sintam mais à vontade com
o educador e abram-se.
Durante o almoço, dediquei-me em estabelecer contato com os responsáveis dos
alunos para conversar sobre as entrevistas e entregar os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido. A escolha foi feita bastante pautada pela disponibilidade dos responsáveis,
aqueles que levam os alunos e consigo encontrar ou no momento de saída ou entrada. Apesar
de ter encontrado disponibilidade, me vi com certa angústia em falar tudo muito rápido,
porque todos estavam com pressa, o que já me chamou a atenção por si só. É uma dinâmica
muito rápida e prática, que atende justamente à funcionalidade do CCA de ser um momento
contra turno.
No mais, durante a tarde foi um sucesso! Assim como na manhã, acompanhei com
mais proximidade a atividade das crianças menores, de 5 a 9 anos, e pude observar uma
harmonia surpreendente. A ideia da atividade, de maneira geral, era para elas exercitarem o
trabalho coletivo, a fim de diminuir a intensidade da posse do que é de cada um e instigá-los a
desenhar sem formas pré-estabelecidas. Assim, começaram com a proposta de elas
desenharem em um painel feito com a junção de cartolinas, que estava colado na parede, todas
de uma vez e depois uma por uma, acrescentando detalhes em todos os desenhos. No começo
foi um pouco difícil, porque as crianças ainda estavam muito apegadas à o que elas haviam
desenhado, mas depois foram se acalmando um pouco e dividindo o seu.
Melhorou, de fato, a interação entre todos e a ideia de um trabalho coletivo com a
segunda atividade, em que todas desenharam ao mesmo tempo em um painel de papel kraft
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colado no chão. Nele a proposta era desenhar com a influência da música que tocava, como
uma tradução do que era escutado, que foi aprofundado com sentimentos e dinâmicas de
duplas. Assim, de uma maneira muito leve e orgânica, eles passaram a compartilhar os seus
espaços de atividade, desapegando-se dos seus desenhos e compartilhando com os outros. Foi
muito bonito ver essa mudança de comportamento. Se no primeiro momento eles ainda
gritavam e brigavam uns com os outros, depois de desenharem todos juntos isso se acalmou
muito, porque no kraft eles transitaram no espaço, fizeram desenhos mais expansivos e
ousaram mais na brincadeira. Foi mais livre.
Com essa liberdade atingida, senti que eles estavam tão felizes e, ao mesmo tempo,
trabalhando e aprendendo tanto. É muito incrível entender que ensinar pode ser muito
divertido. Participei de toda a atividade, rolei no chão junto, sujei-me inteira e, acima de tudo,
me diverti um monte. Estar dentro é muito importante para sentir e perceber o que de fato
acontece nas propostas, como as crianças e, até mesmo, as educadoras estão sentindo a
atividade e se ela está funcionando ou não. Para além disso, é a melhor forma de me
aproximar do contexto, uma vez que conquisto a confiança das crianças e das educadoras, que
passam a me ver como igual, pois brinco e também auxilio.
Momentos importantes dessa proposta também foram o pré e o pós. Como preparação,
as educadoras propuseram exercícios corporais para que as crianças ativassem as articulações
e explorassem movimentos com os braços e pernas unidos em duplas. Nesse exercício, ao
acaso me uni a um dos alunos que tem questões comportamentais e foi bastante surpreendente
o quanto ele se conectou comigo. Não entendi o porquê, mas ele se encantou por mim e
passou o resto da atividade querendo ficar grudado em mim o tempo inteiro, chamando-me
para tudo e querendo que eu fizesse tudo com ele. Até as educadoras pontuaram isso. Ele
estava completamente dedicado e atento às propostas, participativo e muito animado com
tudo. Acreditamos que parte disso foi porque os seus amigos mais próximos, que também não
se comportam tão bem, não estavam. Mas foi uma grandíssima surpresa.
No

momento

pós,

as

educadoras

conduziram

as

crianças

para

um

relaxamento/fechamento, em que todas deitaram-se no kraft e receberam uma rápida
massagem. Também ficamos surpresas com o quanto a atividade foi bem aceita e construída
junto com as crianças, que a todo tempo participaram e contribuíram. Parece que um
alinhamento de energia, a qual as educadoras e as crianças entendem as suas vontades e
conseguem negociar juntos. Não é uma imposição, pelo contrário, configura-se como um
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diálogo orgânico para ambas as partes e, quando acaba, a sensação que fica é boa, não tem
frustração e nem angústia.
5º. Dia – 16 de outubro de 2018
Hoje foi um dia transformador, um daqueles que nos fazem voltar às razões do início
das nossas trajetórias, sabe? Que nos trazem de volta as nossas crenças e vontades mais puras
que nos moviam no começo e que em tantas vezes desaparecem pelo caminho. Hoje foi um
dia desses que existe gratidão por ter vivido. Tanto na parte da manhã quanto na tarde
testemunhei micro e macro transformações, portas abertas nas cabeças das crianças. Eu fui
testemunha da educação transformando a vida de crianças através da arte, ou vice e versa,
afinal, esses movimentos andam unidos, atravessando-se a todo o tempo. Eu vi os
adolescentes, com os meus próprios olhos, que não tem acesso vasto à arte refletindo,
questionando e pensando sobre arte, política, ética e moral. E, poxa vida, é isso que me move!
Hoje, principalmente dentro do contexto atual, evidenciou-se o quanto a educação é um ato
político e é só por ela que uma mínima mudança no mundo pode acontecer, que é feita em
cada um, cada indivíduo da sociedade. Foi uma esperança, um respiro para os tempos difíceis
de caos.
Pela manhã com o grupo de 10 a 14 anos, houve uma conversa de mais de uma hora e
meia sobre política, ética, moral, minorias e tantos outros assuntos extremamente pertinentes
sobre o agora que, visivelmente, transformaram-se em engrenagens nas cabeças das crianças e
as fizeram pensar. Foi potente e percebi quanto essas são as armas contra as barbáries que se
enraízam na nossa sociedade, a conscientização, o debate e a reflexão. Nesses momentos, tudo
faz sentido e recordo-me exatamente o porquê faço essa pesquisa e de tudo que acredito – na
educação, na arte e na mudança que elas juntas podem causar mundo.
À tarde, acompanhei apenas parte do encontro com os maiores, que já foi o suficiente
para me emocionar. As educadoras compartilharam algumas cenas do filme da Pina Bausch,
as quais são pequenos excertos de seus trabalhos. Nessa experiência, apesar de em alguns
momentos as crianças rirem, elas, em conjunto com as educadoras, foram questionadas a
perceberem os significados de cada cena e estimuladas à reflexão, a qual foi bastante rica. Foi
muito interessante perceber a forma como a arte e a dança é apreendida em diferentes
contextos, como a percepção é outra, pois os signos têm outros significados. Assim, o quão
potente é a existência desse intercâmbio cultural? Em que ele acrescenta na educação e na
vida da criança?
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Acredito que essas são questões base do meu trabalho, na verdade. Elas encontram-se
no meu questionamento primordial sobre o quanto a educação de arte pode transformar o
aluno e, depois de hoje, tenho uma prova do quanto ela pode mesmo ser transformadora.
Nesse exercício, vi adolescentes que nunca souberam da existência da Pina Bausch, do
expressionismo alemão, de nada disso tudo, mas que fizeram a atividade de pensar – coloco
dessa forma justamente para evidenciar a simplicidade de uma tarefa que deveria ser tão mais
utilizada pela sociedade. Sabe quando é possível observar nos olhos de alguém que essa
pessoa está refletindo, pensando e exercitando o cérebro para entender algo? Então. A minha
esperança hoje foi ver isso acontecer e sentir que, talvez, essa é a pequena, e ainda tão grande,
mudança que existe com o contato com a arte.
Com as crianças de 5 a 9 anos estive por mais tempo, o qual teve como atividade uma
prática com fitas, que exploramos diferentes formas de trabalhar o corpo com esse objeto.
Senti que as crianças estão cada vez mais receptivas, querendo mais entender e participar da
atividade com atenção. Tem sido um crescente de encontros cada vez mais ricos, em que as
crianças mais e mais participam com euforia. E, para além disso, elas estão entendendo
melhor os momentos que é necessário silenciar, o que torna viável, inclusive, práticas de
meditação, massagem e relaxamento.
Na perspectiva que são crianças ainda muito novas, acredito na conquista que é
conseguir introduzir momentos de escuta do corpo, como sentir o coração bater ou o corpo se
afundar no chão, pois realmente demanda uma disponibilidade um pouco mais desenvolvida.
À essa idade, vê-las em atividades de olhos fechados para voltarem-se para sensações e
percepções internas é a melhor forma de introduzir ou finalizar as propostas, que,
coincidentemente, ambas as duplas de educadoras trabalham da mesma forma.
Diante disso, é possível perceber a assimilação não apenas de conteúdos práticos e
teóricos, mas também de condutas éticas, morais e comportamentais, mesmo que em um
processo mais longo. Assim, acredito na importância que é acompanhar esse grupo por um
tempo relativamente longo, que será ao todo sete semanas, para conseguir observar essas
transformações e desenvolvimentos que acontecem.
No mais, hoje consegui iniciar as entrevistas, mas não foi fácil. Foi necessário
praticamente ir atrás um novo responsável para ser entrevistado, já que um deles não poderia
mais e os outros que me viam próximo ao portão e quase saíam correndo. Entendo que deva
ser incômodo, mas me senti mal. De qualquer forma, encontrei com a avó de um dos alunos,
que se disponibilizou completamente a me ajudar. Ela deve ter pouca escolarização, é idosa e
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cuida do neto em alguns dias da semana. De fato, os dados da entrevista foram importantes
para iniciar essa pesquisa mais profunda sobre a instituição em relação com o público que ela
atende.
Sobre o espaço, ele começará a passar por uma reforma a partir dessa semana, então,
na semana que vem, as atividades precisarão ser adaptadas a um novo espaço de trabalho.
Houve a tentativa de passar o PiÁ para a escola que fica próxima da Casa de Cultura, a qual
muitos estudam, mas não houve sucesso, porque não tinha disponibilidade alguma de espaços
adequados. Ainda não sabemos exatamente como será na próxima semana, mas é possível que
o PiÁ ficará dentro da própria Casa de Cultura ou do CCA.
6º. Dia – 23 de outubro de 2018
No período da manhã dediquei-me às entrevistas com os alunos, então não pude
observar a maior parte das atividades com ambas as turmas. Quanto às turmas da tarde, estive
com os de 10 a 14 anos, os quais continuaram a atividades sobre performance. A proposta de
hoje era que eles elaborassem performances com objetos, assim, eles se organizaram em
grupos para encontrar formas de se relacionar com o objeto e o público, ainda que com a
ajuda de uma das educadoras e minha, em algumas vezes. Surpreendeu-me o interesse dos
meninos, que realmente queriam participar ativamente e propor com o grupo, além de
tomarem iniciativa em conversar sobre assuntos mais íntimos comigo e com a educadora que
permaneceu com eles, instaurando um momento de confidencias e, ao meu ver, estreitamento
de laços.
Em um contexto como encontrado em campo, é muito potente adolescentes de 10, 11 e
12 anos entrarem em contato com o conceito da performance e serem instigados a assistir e
criar também, pois acredito que essas ações aproximam a arte desse público a tal ponto em
que ela é apropriada por eles, que passam acreditar em si como capazes de criar e apreciar.
Pergunto-me em qual outro contexto esses indivíduos poderiam conhecer esse campo de
conhecimento de tal maneira e dói um pouco perceber que não vejo outro lugar. Mesmo que
hajam outras instituições tanto de ensino formal quanto informal que trabalhem de forma rica
a educação através da arte, elas não são acessíveis a esse público. Portanto, pode ser que elas
até mesmo se esqueçam sobre o que exatamente fizeram e aprenderam, mas realmente
acredito que algo fica, alguma pequena parcela das suas visões de mundo é transformada e,
diante disso, entendo o quão único é esse programa nesse lugar.
Sobre a atividade de hoje, acredito que o aspecto que mais foi marcante foi exatamente
a aproximação e apropriação da arte, que acaba por ser o meu maior interesse em meu TCC, a
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minha hipótese, objetivo, justificativa e, espero eu, a minha conclusão. É entender o quanto
ações educativas em arte tem esse caráter de aproximação, tanto do aluno com a arte, quanto
dele para si mesmo e, assim, apropriar-se da arte e de si. Vejo que é a partir dessa apropriação
que o aluno apreende o conhecimento, enraizando-o em si como seu, como próprio, e talvez
esse seja um pequeno, mas tão poderoso, empoderamento. Quando aquilo torna-se seu é o
momento que passa a fazer parte da sua formação e que o transforma como indivíduo.
Contudo, acho interessantíssimo observar o quanto todos os esses movimentos tão sensíveis e
poéticos acontecem em um processo longo, muitas vezes árduo e extremamente complexo. É
preciso muita paciência, para além de sempre encontrar novos caminhos em métodos de
ensino que estabeleçam diálogos, que, na verdade, é a única forma de aproximar-se de
alguém, não? Assim, acredito que são pedagogias de trocas horizontais e compartilhamentos
democráticos.
Em relação às reformas da Casa de Cultura, elas se iniciaram e, por falta de espaço, as
educadoras tiveram que se adequar em lugares diferentes em cada período, nos quais
permaneceram na área externa da Casa pela manhã e ficaram no CCA à tarde. Esse entrave foi
bastante problemático em ambos os casos. Primeiramente foi difícil devido ao sol forte que
impossibilitou e dificultou diversas atividades e, depois, por causa da educadora do CCA, que
atrapalhou as atividades das educadoras do PiÁ de forma extremamente desrespeitosa, além
da presença dos pedreiros no local.
É um pouco desesperador presenciar atividades tão ricas serem feitas em ambientes
tão inapropriados. O trabalho das educadoras é realmente muito forte para conseguir
permanecer e resistir em condições precárias como as que existem (ressalto que há
equipamentos ainda piores), pois é necessário muito mais dedicação e persistência. Essas
condições são desafiadoras dentro de um contexto de ensino, que requer um ambiente
favorável para atividades diversas e que exigem atenção e às vezes silêncio.
7º. Dia – 30 de outubro de 2018
Hoje acordei com aquela sensação engraçada de quando sabemos que viveremos uma
última vez, sabe? Aquela energia que nos faz ter vontade de aproveitar ainda mais o dia e
estar ainda mais presente em cada momento, para tentar sentir ao máximo dos segundos que
serão vividos. Traz um estado de presença e abertura de percepção, quase como quando
acabamos de lavar o rosto com água gelada pela manhã. Tentei apreender os detalhes que
passaram pelo meu caminho como quem vê tudo pela primeira vez. Vi as cores mudando do
nascer do sol da minha janela, deixando a lua quase imperceptível no céu todo iluminado;
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senti o vento gelado que teimava em ficar na plataforma do ônibus; percebi que, ao chegar na
Rodoviária Tietê, é possível ver a bandeira preta e branca do Estado de São Paulo ao vento,
no pico do “Banespão”; reparei na forma como o vendedor de doces que sempre fica no
mesmo lugar da esquina da São Joaquim com a Avenida Liberdade anuncia seus produtos e
como o balançar do ônibus que nos deixa na Avenida Interlagos é aconchegante.
Chegando na Casa, presentifiquei-me. Afinal, já adiantando o final, esse dia foi um
baita presente mesmo. Tudo foi a seu tempo. Quando chegamos, tomamos um tempo para
começar, nos sentamos todas na praça e conversamos um pouco. Depois, seguimos para o
CCA para nos encontrar com as crianças e dar início às atividades. Voltando à praça, os
grupos dividiram-se entre dois lugares: as crianças em uma parte mais reservada, com
banquinhos de madeira e árvores e os adolescentes no parquinho, divididos entre o balanço e
o chão ao redor. O dia brilhava com céu azul e estava perfeito para estarmos lá fora, porque
coexistia um equilíbrio com sombra e ar fresco.
As crianças mais novas foram instigadas a se relacionarem com a natureza e, dentro de
uma proposta tão simples, um universo inteiro nasceu com uma facilidade extraordinária.
Basicamente, o que havia disponível eram giz de cera e de lousa, papéis, fitas e todos os
materiais orgânicos que existiam no próprio local e com essas ferramentas foi construído um
reino encantado, prestes a dar uma grande festa de coroação, e que, por isso, estava sendo
enfeitado para o evento.
Nos tornamos rei, rainhas e princesas, cada um contribuindo um pouco nesse exercício
que nada mais foi do que uma atividade de sobreposições, em que acumulamos um pouquinho
de cada um. Com isso, pensei muito sobre o quanto trabalhar em conjunto realmente é
enriquecedor tanto para a construção do que é individual quanto para serem alargadas as
definições e limites de si. Instaura-se um constante jogo de afirmação de individualidade,
como na definição de cada personagem respeitando a vontade de cada um ou na ação dentro
do coletivo como vontade própria e única, e incorporação ao coletivo, que existe dentro da
necessidade de ceder e trabalhar para um objetivo comum.
Penso, então, que um exercício que parece ser tão infantil, cuja essência era uma festa
mágica em um mundo fantástico, envolve completamente o desenvolvimento psicológico e
cognitivo da criança e, no final das contas, é bastante adulta. É a vida real, mas ainda em um
universo protegido e que é enfeitado com folhas, papel machê colorido e gravetos. Assim,
acredito que a criação desse universo também tem a função de prepara-los para perceber o
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mundo real, como ele é. Na verdade, a criação e a percepção andam de mãos dadas, uma leva
a outra e constroem-se mutuamente e ao mesmo tempo.
Por conseguinte, evidenciou-se, definitivamente, o quanto a brincadeira é um exercício
para a presença. Já havia percebido isso antes, mas acredito que não tinha pontuado aqui
ainda. Não dá para brincar se não estamos inteiros naquele momento e naquele universo que
transpassa as regras e as lógicas dos adultos, precisamos mergulhar verdadeiramente na
criação e tratar o universo que foi criado com veracidade, porque ele, de fato, existe, nem que
seja dentro da bela imaginação da criança. Talvez seja justamente nesse jogo de realidade e
imaginação que a presença se faz tão necessária, uma vez que, atualmente, o mundo real pode
tanto ser sinônimo de ausência e alienação dentro de um modus operandi automático.
Por outro lado, no grupo dos maiores, eles continuaram um exercício que teve início
na semana anterior, mas de uma forma diferente. A proposta era um jogo em que cada um
escreve um papel o nome de alguém famoso, fictício ou não, e cola na testa de outra pessoa
sem que ela veja o que está escrito, sendo o desafio adivinhar o nome através de perguntas
com respostas diretas de sim e não. Na semana anterior a atividade teve um caráter bem livre,
assim, os nomes foram bastante populares, referentes a uma cultura de massas, pode-se dizer,
o que não é ruim ou errado. Foram colocadas artistas da música sertaneja e funk, jogadores de
futebol e somente em um caso uma figura histórica, que foi feito por uma das educadoras.
De qualquer forma, foi bastante interessante observá-los fazendo o exercício de
acumular informações, raciocinar e chegar a uma conclusão. Porém, o que mais me chamou a
atenção foram as perguntas frequentes sobre a cor da pessoa, que, pessoalmente, eu nunca
tinha ouvido dentro desse jogo que conheço há muitos anos. Foi estranho, talvez, deparar-me
com a importância tão grande que a cor – não a raça ou qualquer outra denominação, mas
exatamente a cor – das pessoas pode trazer. Eram bem diretas como “É preta(o)/negra(o)? É
branca(o)?”. Questionei-me sobre a conotação e significado dessas pontuações dentro desse
contexto e acredito que se conecta muito com a falta ou a existência da representatividade
naquela figura, tanto na cor em si quanto na sua origem e lugar de fala. Quase como um
“quem ela representa?”.
Bom, o fato é que nessa semana a atividade tomou um formato ainda mais reflexivo,
visto que as educadoras propuseram que fossem apenas utilizados nomes históricos,
pertencentes à história mundial e brasileira. Lembro de ter a Mona Lisa, o Médici, a Cora
Coralina, a Raquel de Queirós e Dom Pedro II. Assim, uma brincadeira tão banal tornou-se
uma incrível aula de história e, por conseguinte, de ciências sociais e filosofia também,
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porque foi um espaço utilizado para pensar sobre essas figuras e também sobre a importância
de conhece-las.
Fiquei arrepiada e emocionei-me com o discurso ao final da atividade, pois pude
observar educadoras extremamente fortes manifestarem a força da educação, dando aos
alunos armas para eles empodeirarem-se de si mesmos, fortalecerem-se dentro da sua própria
trajetória como cidadão. Foi lindo, foi inspirador. Uma delas disse “O mundo é vivo” e nunca
vou me esquecer disso. O mundo é vivo e ele pulsa o tempo todo. Na minha cabeça, tudo que
pensava era o quanto um povo educado é um povo livre, forte e resistente. Foi exatamente
isso que procurava quando busquei adentrar-me em campo, queria encontrar os educadores e
as formas de educar que emancipam e transformam aqueles que passam por elas, porque eu
sei que elas existem. Onde o ensino é um estímulo para o aluno ir cada vez mais longe, liberto
de qualquer doutrinamento que encarcere a imaginação e o conhecimento.
Depois desse primeiro último período, comecei a tarde com uma sensação de leveza na
alma que só as satisfações em relação às coisas do mundo que estão para além de nós podem
proporcionar. Tudo que eu precisava já tinha acontecido, mas ainda tinha tanto para
acontecer! Almocei aquela comida deliciosa sentindo o gosto do arroz com feijão para eu me
lembrar e tentei registrar as risadas das crianças na memória para me ajudar a escrever esse
diário quando fosse a hora. E, enfim, me despedi de cada uma com um obrigado e um sorriso
no rosto de missão cumprida – ou quase.
O período da tarde foi uma surpresa. O grupo dos menores fez jogos teatrais de
composição de cena e mostrou que aquela veracidade que comentei mais cedo que deve
existir quando brincamos, também cabe dentro da atuação. Individualmente, eles tinham que
escolher ou não um objeto, posicionar-se em pausa em um cenário e depois dar continuidade à
ação da cena com o movimento que a pausa sugeria em relação aos outros componentes.
Depois de um tempo eles entenderam a função de relacionarem-se entre si e com o objeto, e
algumas cenas foram realmente muito ricas e engraçadas.
Enquanto isso, a atividade com os maiores continuou na área da performance, mas,
dessa vez foi baseada no filme A pele que habito, dirigido por Pedro Almodóvar. Não
acompanhei toda a proposta, então não vi a progressão da discussão, mas o trabalho culminou
no desenho dos corpos dos alunos em pedaços de papel kraft referentes ao tamanho de cada
um, para que eles desenvolvessem a sua própria performance com esse corpo estranho.
Aqueles que participaram dessa atividade, que não foram todos os que estavam no CCA,
dedicaram-se e abriram-se para a ideia das educadoras e encararam o momento para aprender
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algo novo mesmo. E é sempre aconchegante, como observadora, presenciar esses momentos
em que a via entre o educador e o aluno está em fluxo e estabelece uma troca leve entre eles.
O mais importante mesmo desse período foi a finalização, o momento em que ambas
as turmas estavam em seu tempo livre para brincar pela praça e encontraram-se nos montes de
areia e pedra para a reforma da Casa de Cultura. Pareceu mesmo o fechamento de um ciclo,
um final que aconteceu tão naturalmente que preciso mesmo guarda-lo na memória, para
afagar o coração quando for preciso. Naquele momento, parecia que nada de errado existia no
mundo, porque todo o universo estava contido naquela praça, com aquelas crianças que
corriam e riam e viviam como se, àquele momento, nenhum outro mais fosse existir.
Presentifiquei-me. E talvez não só naquele instante que ficou gravado na minha memória, mas
durante todo esse processo que foram as minhas sete vidas de PiÁ.
Olhei ao meu redor e avistei as educadoras rindo e observando aquele momento tão
felizes quanto eu. Esquecemo-nos das questões políticas, do medo e da ansiedade pelo futuro,
porque nada disso fazia parte daquele respiro que nos chegava ao peito. As crianças, com os
pés descalços, exploravam as texturas dos montes de materiais com a riqueza que eles
merecem, em um ímpeto natural por sentir o mundo tão caro aos adultos. A exploração
sensorial, à essa idade, parece configurar a forma de apreensão mais instintiva e, por sua vez,
eficaz tanto para o cognitivo quanto para o psicológico, como construção de personalidade.
Enfim, mais uma vez fiz o exercício de olhar ao meu redor. Girei em torno de mim
mesma em um círculo de 360º para conseguir apreender toda aquela vida que existia naquele
instante. Escalei o monte de pedras e me senti no topo do mundo – daquele mundo, sim, tão
mágico que senti com todos os meus sentidos durante essas terças-inteiras. Naquela praça,
todo um universo existe com infinitas possibilidades de ser feliz e eu, pela boa ventura do
destino, pude inteirar-me com um pouquinho da pureza dessa felicidade. Sinto gratidão.
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CAPÍTULO 3: A VISÃO DO OUTRO

Conforme previsto nos objetivos e na metodologia deste trabalho, além do trabalho de
campo vivenciado, a pesquisa também previa a realização de entrevistas semiestruturadas.
Esse recurso foi aplicado como uma segunda etapa da pesquisa, após obter maior
conhecimento do local através da observação assistemática e, ao mesmo tempo, a aprovação
do Comitê de Ética e Pesquisa. Embora, inicialmente o projeto previsse a realização de três
entrevistas não-dirigidas com os artistas-educadores, três com alunos e três com familiares ou
responsáveis dos alunos, no decorrer do processo, foi necessário alterá-lo, incluindo mais uma
entrevista com os artistas-educadores, a fim de verificar o posicionamento de todos os
artistas-educadores atuantes na Casa de Cultura Hip Hop Sul. Por outro lado, mantive as três
com os alunos participantes; mas, em função do pouco tempo restante, consegui apenas obter
duas entrevistas dos responsáveis, devido à disponibilidade dos entrevistados. Os roteiros das
entrevistas foram planejados especificamente para cada um dos perfis, a fim facilitar a
mediação, não sendo restritivos e/ou redutíveis.
Os questionários tiveram de cinco a oito perguntas, referentes ao modo como o PiÁ
era visto pela comunidade e à metodologia de ensino aplicada pelos artistas-educadores.
Assim, cada grupo teve o seu próprio roteiro de pesquisa, uma vez que cada um encontrava-se
em uma posição diferente em relação ao programa.
É interessante perceber o quanto esse posicionamento diferente das artistaseducadoras, alunos e responsáveis em relação ao PiÁ realmente representa uma diversidade
de perspectivas, as quais podem ser justificadas tanto pela função que cada grupo desempenha
no programa quanto pelos seus perfis, o nível de escolaridade e a classe social,
principalmente. Dessa forma, todos os relatos têm a sua importância, porque cada um tem
uma densidade única e discorre sobre assuntos com complexidades distintas.
As entrevistas com os artistas-educadores foram extremamente relevantes, pois os
dados e pensamentos que eles apresentaram sobre a metodologia de ensino do PiÁ e como ela
aproxima-se dos alunos relaciona-se ativamente com o que foi observado em campo e ainda
traz uma visão mais complexa e poética da prática. Devido às suas experiências como artistaseducadoras e artistas, percebo que os seus relatos fazem uma relação real entre arte e
educação, não necessariamente por cruzarem-nas, mas justamente por ela estarem unidas e
configurarem uma única prática e conceito.
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No entanto, antes de analisar estas entrevistas, é importante salientar que perante o
Comitê de Ética foi previsto que todos os nomes dos entrevistados seriam mantidos em sigilo.
Por esta razão, no texto a seguir, farei uso das abreviações de AE, para os artistas educadores,
R, para os responsáveis e A, para os alunos, seguidos pelos números 1, 2, 3 ou 4, a fim de não
identificar as pessoas entrevistadas.
Segundo AE3, atriz, “a brincadeira está diretamente ligada a experimentar, a
vivenciar, então, o aprendizado através da brincadeira é vivenciar o que se está aprendendo, é
você experimentar e ter experiência”. Essa afirmação não apenas evidencia uma coesão entre
a prática e a sua reflexão crítica, como também conecta-se com a tríade apresentada no
Capítulo 1, estruturada em experiência, percepção e sensibilização. Sobre isso, AE1, artista
plástica, afirma que ensinar como artista e educadora é “experiênciar o sensível para poder
ativar o sensível no outro”.
Neste sentido, ao entender a brincadeira como um método de ensinar através da
experiência, percebo o quanto a prática se dá pela sensibilização do corpo para acessar uma
memória mais palpável, que ultrapassa a racionalidade e a lógica. É um caminho completo,
porque trabalha tanto o pensamento racional, quanto o imaginário, símbolo da infância. Esse
viés de ensino proporciona a conscientização da realidade e a construção de um pensamento
crítico sobre o mundo em diálogo como a lógica da criança, o que acaba por ser exatamente
um preparo para elas enfrentarem o mundo como ele é.
Compreendo que é instaurado um diálogo lúdico que é extremamente importante para
o desenvolvimento da criança, porque parte-se da aproximação com a sua realidade para
reafirmar e construir um pensamento crítico sobre si e o mundo. Com isso, o ensino é
empático, no sentido de que é feito a partir da própria lógica da criança e do adolescente e,
assim, primeiro os reconhece como indivíduos que possuem histórias, vivências e
conhecimentos, para então somar e contribuir.
Dessa forma, o aluno é um indivíduo em desenvolvimento, assim como qualquer outro
indivíduo em qualquer outra faixa etária. Como ele já existe no mundo como sujeito-cidadão,
recorre a ele reponsabilidades e liberdades, as quais são pontificadas pelas artistaseducadoras. Em todas as entrevistas com os artistas-educadores, quando os questionei sobre o
que eles acreditavam que mais afetava os seus alunos, todos refletiram que seria a relação
horizontal proposta, na forma como praticam as atividades juntos com os alunos, vivenciando
as brincadeiras com a mesma veracidade e aproximando-se da sua realidade também com
olhos de criança.
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A relação horizontal das artistas-educadoras com os alunos, assim como elas mesmas
afirmam, além de proporcionar uma abordagem com mais diálogo, visa estimular a autonomia
das crianças e adolescentes. Com isso, instaura-se uma percepção de si “quando essa criança é
ouvida e percebe que ela pode propor, que tem ideias, o que envolve uma certa autonomia e
confiança para descobrir a vida, com proposições e com o brincar”, conforme colocado pela
AE1.
Nesse processo de incentivar a autonomia e o pensamento crítico das crianças, percebo
também que existe uma relação muito clara com a própria personalidade e convicções dos
artistas-educadores, porque eles têm como característica principal a curiosidade e a vontade
de aprender tão grande quanto à de uma criança. Não tenho dúvidas que isso configura uma
faculdade primordial para estabelecer uma aprendizagem significativa, pois o aluno também é
incentivado pelo próprio comportamento de quem o ensina. Segundo Paulo Freire
Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta,
que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Exercer a minha curiosidade de
forma correta é um direito que tenho como gente e a que corresponde o dever de
lutar por ele, o direito à curiosidade. (FREIRE, 1996, p. 33).

O trabalho como artista-educadora também exige o exercício da presença, como
apontado no Capítulo 1, pois o PiÁ é construído por uma relação dinâmica entre as artistaseducadoras e os alunos e também entre elas em si. Novamente, esse foi um dado que todas
apontaram sobre o trabalho no PiÁ e que representa, de fato, uma característica marcante do
programa, que tem como proposta trabalhar com dança, artes visuais, teatro e música em uma
mesma equipe de arte-educadores. Assim, foi ressaltado o quanto esse é um trabalho que
exige escuta, atenção e disponibilidade por parte das artistas-educadoras, que precisam
construir as suas relações na mesma medida em que se dedicam para a dos alunos.
Portanto, identifico uma evidente unidade de trabalho das artistas-educadoras do PiÁ
em seu trabalho na Casa de Cultura Hip Hop Sul, coeso em seu trabalho com arte-educação.
Comprova-se um caminho consistente entre a pesquisa teórica realizada, as observações em
campo e a reflexão das artistas-educadoras sobre a sua própria prática e soma-se uma gama de
conhecimentos e aprofundamentos sobre educação não-formal, arte-educação e, acima de
tudo, o que é ser artista-educador.
Contudo, as entrevistas dos alunos e dos responsáveis apresentam informações
preocupantes sobre o PiÁ, pois demonstram a falta de conhecimento sobre o programa. R1
afirmou que nem ao menos sabia que seu neto passava por vivências de arte e que
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desconhecia do fato de ser um programa com esse viés, sem compreender a dimensão da sua
proposta pedagógica.
Apesar de ser um programa com 10 anos de existência, comprovou-se o quanto ele
ainda não é amplamente divulgado pela Prefeitura da Cidade de São Paulo e que isso acarreta
é uma clara desvalorização de uma proposta tão cara ao desenvolvimento da cultura, arte e
educação. Devido à falta de informação, o PiÁ tem dificuldades de encontrar público em
algumas regiões, como foi o caso da unidade analisada, e sofre por ter que estabelecer um
contato primário, sem contar realmente com um apoio mais efetivo por parte do poder
público.
Esse quadro alarmante contribui não apenas desvalorizar o programa em si, como
também para depreciar a arte como um todo, que ainda existe muito dentro de uma
funcionalidade da educação. Ações como a do PiÁ, que resistem como um fazer artístico e
educador, transformador e educador, salientam a arte como um campo de saber legítimo por si
só e digno de existência, pesquisa e prática.
Ademais, a falta de informação sobre o PiÁ também contribui para afastar a
comunidade das instituições públicas que os cercam, uma vez que ele funciona justamente
como uma apropriação desses espaços. Conviver em espaços públicos, atualmente, conota
também resistência e permanência para ocupar locais que são próprios da população por
direito, o que vai de encontro com o pensamento de que ações particulares cada vez mais
deveriam apoderar-se de instituições e espaços públicos.
A atuação do PiÁ nos equipamentos da Prefeitura da Cidade de São Paulo dá
subsídios para que as crianças e adolescentes que participam tenham consciência de que esses
espaços são deles e existem como lugares onde eles podem brincar, habitar e estudar. Ensinar
os direitos da comunidade desde a infância é empoderá-los com voz e força para que eles
exerçam e usufruem do que é dele por direito, a fim de habitar, permanecer e resistir nas ruas,
nas praças, nas bibliotecas, nas casas de cultura, nos centros culturais, nos CEUs, nas escolas
e, por fim, nas universidades.
Em contraponto à falta de informação sobre o PiÁ e a suas consequências, as
experiências vividas pelas crianças são extremamente significativas e transformadoras.
Segundo dois dos três alunos entrevistados, as atividades do programa os aproxima da arte e
fazem com que eles se sintam artistas. Isso se dá pelo caráter das propostas, que envolvem
tanto o pensar em arte, quanto o fazer artístico em si, que permite que as crianças
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experiênciem a arte em práticas, como a manufatura de um boneco, a pintura com giz de cera
derretido e até mesmo com a degustação de diferentes alimentos com os olhos vendados.
Essas atividades reverberam em suas formações, na medida em que os conteúdos e
brincadeiras aprendidas são reproduzidas em suas casas e escolas, como foi pontuado pelos
alunos e pela R2: “às vezes, uma colega de trabalho vai lá em casa, leva o filho dela e eles
fazem coisas que eles aprendem aqui, e levam para casa. Eles fazem isso, sim. Isso demonstra
o quanto as atividades acessam a memória dos alunos e passam a fazer parte do seu
desenvolvimento cognitivo e emocional, o que acontece porque, de fato, existe um diálogo e a
aproximação entre as artistas-educadoras e os alunos.
A troca que é instaurada entre as artistas-educadoras e os alunos revela-se como um
terreno extremamente fértil e potente, onde crianças e adolescentes desenvolvem-se como
indivíduos poéticos, críticos, sem dúvida, artistas. E a melhor forma de pontuar isso é através
dos seus próprios depoimentos, que enaltecem o quanto eles gostam das artistas educadoras e
das atividades e que terça-feira é um dia especial. É unânime em todos os relatos dos alunos o
seu carinho por esse dia e eles, apesar de não entenderem exatamente que é um programa para
iniciação artística, sentem e percebem que o que existe lá é diferente e único.
Dessa forma, essas entrevistas foram extremamente importantes para a finalização do
processo em campo e o alcance dos meus objetivos dentro da minha proposta de trabalho.
Através da colheita de relatos, foi possível unir a pesquisa teórica com as observações em
campo de forma a potencializar o estudo a partir do que o próprio grupo estudado reflete
sobre si mesmo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da hipótese de que a arte inserida na educação não-formal pode ser uma
ferramenta de emancipação pessoal e determinante para a construção da identidade do
indivíduo e da sua formação como sujeito-cidadão, a pesquisa demonstrou a potencialidade
desse ponto. A partir da análise teórica, da reflexão sobre as observações registradas em
diários de bordo e da coleta de relatos das entrevistas, é observado que a ação da arte tem
profunda relevância para o desenvolvimento das crianças e adolescentes que a experienciam
como prática de ensino e aprendizagem.
A pesquisa evidencia a necessidade da difusão do Programa de Iniciação Artística da
Prefeitura da Cidade de São Paulo como ação da Secretaria Municipal de Cultura, a fim de
realmente promover a inserção da comunidade no ensino da arte. Uma proposta artísticoeducativa que se mostra tão transformadora para os alunos que a experiênciam e relevante
para o campo da educação não-formal e da arte-educação deveria ser mais valorizada com o
acesso a mais recursos e com o seu devido reconhecimento por parte da população e,
principalmente, do órgão público que a sustenta.
A promoção do PiÁ relaciona-se ativamente com a instigação do pensamento sobre
arte e para a arte, importantíssimo então para valorizar tanto o ofício do artista como do
educador e do artista-educador. A importância dessa interação e do ensino que dela nasce
reside no fato de que ela constrói indivíduos críticos e sensíveis, que se apropriam dos
espaços públicos, da arte e, principalmente, de si mesmos. Atualmente, esses três pontos
podem ser considerados atos políticos, micro resistências dentro de um cenário que
constantemente nos afasta do que é nosso. Por fim, ressalto a relevância da permanência e do
investimento do PiÁ dentro da Cidade de São Paulo como uma ação ética, moral e, acima de
tudo, política.
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A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso

Apresentação em desenho da pesquisa.

No dia 28 de novembro de 2018, realizei a apresentação da minha pesquisa, na sala
AD06 do Departamento de Artes Corporais da Unicamp. Nela decidi não utilizar o recurso do
Power Point para ilustrar as minhas ideias com mais compreensibilidade e fiz a escolha de
desenhar com giz em um papel kraft a cidade do meu Trabalho de Conclusão de Curso.
Inspirada em uma das atividades que observei durante a minha pesquisa de campo, em que as
crianças e as artistas-educadoras desenharam uma cidade diretamente no chão da sala e deram
vida a ela, pensei em como seria a cidade da minha pesquisa. Foi um exercício de retomar
todos os elementos que compuseram o meu estudo e identificar os mais relevantes, que são as
palavras-chave para o seu entendimento.
Portanto, com a manufatura desse cartaz entendi que, conceitualmente, a pesquisa
apoia-se em três pilares principais: a educação não-formal, a arte-educação e a experiência
estética. Esses são as estruturas construídas em tijolos e concreto, cada um à sua maneira, mas
sempre como firmes embasamentos. Do outro lado da cidade, atravessando o grande lago do
PiÁ, que contém a palavra “ressignificação” embaralhada para cada um ler como quiser,
encontram-se os pilares sobre a minha pesquisa de campo. A pequena floresta com árvores
frutíferas faz alusão ao trabalho extremamente fértil que é feito no Programa de Iniciação
Artística, o quanto ele cresce e cria frutos nas crianças o experiênciam. O escorregador com a
palavra “brincadeira” simboliza a forma como a arte é ensinada no PiÁ e, em branco, estão
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desenhados alguns tijolos e um monte de areia, que simbolizam a precariedades do programa
e o quanto ainda é necessário construir.
Dessa maneira senti que seria representada com mais veracidade não apenas a minha
pesquisa, que tanto faz uso da licença poética para se expressar, como também o próprio PiÁ
como esse lugar de brincadeira e constantes ressignificações. Tinha a intenção de
compartilhar o conteúdo do meu trabalho como aquilo que me foi exposto durante as sete
terças-inteiras de PiÁ: de maneira lúdica, feita com as mãos e pensada com um ressignificar
do mundo.

53

BIBLIOGRAFIA

BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futuras.
Estud. av., São Paulo, v. 3, n. 7, p. 170-182, Dec. 1989.
BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. 6 ed. São Paulo: Cortez,
2008.
BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista
Brasileira de Educação. n. 19, p.20-28, Jan/Fev/Mar/Abril.
COSTAS, Ana Maria Rodriguez. Saberes sensíveis no trânsito somático-dançante. In: As
contribuições das abordagens somáticas na construção de saberes sensíveis da dança: um
estudo do Projeto Por que Lygia Clark?. 2010. 248 p. Tese (Doutorado em Educação) –
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.
DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Fundamentos estéticos da educação. 2 ed. Campinas,
SP: Papirus, 1953.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25 ed.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GARCIA, Valéria Aroeira. O papel da questão social e da educação não-formal nas
discussões e ações educacionais. Revista de Ciências da Educação, v. 18, p. 65-97, 2008.
GOMPERTZ, Will. Isso é Arte? 150 anos de arte moderna do impressionismo até hoje.
Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
KASTRUP, Virginia. Experiência Estética Para uma Aprendizagem Inventiva: notas
sobre a acessibilidade de pessoas cegas a museus. Informática na Educação: teoria &
prática, Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 38-45, jul./dez. 2010.
MACHADO, Marina Marcondes. A Criança é Performer. Educação e Realidade.
FACED/UFRGS. Porto Alegre. v. 35. n.2. maio/ago. 2010. p. 115-137, 2010.
MACHADO, Marina Marcondes. A Flor da Vida/Sementeira para a fenomenologia da
pequena infância. Tese de doutoramento. São Paulo: PUC, 2007. p. 141-144. Disponível em:
<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp030954.pdf> Último acesso: 13 de novembro de 2018.

54

MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Giselda Maria; GUERRA, Maria Terezinha Telles.
Metodologia de ensino e aprendizagem em arte. In: Teoria e prática do ensino de arte: a
língua do mundo. São Paulo: FTD, 2010. p. 116-142.
MICHEL, Maria Helena; Metodologia e Pesquisa Cientifica em Ciências Sociais. São
Paulo: Atlas, 2005. p. 60-97.
PARK, Margareth Brandini; FERNANDES, Renata Sieiro e CARNICEL, Amarildo (orgs).
Palavras-chave em Educação não Formal. São Paulo: Ed. Setembro; Campinas:
Unicamp/CMU, 2007.
SITE
ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES. Terceiro-setor.info. Disponível em: <http://terceirosetor.info/associacoes-e-fundacoes.html>. Acesso em: 17 de novembro de 2018.
VÍDEO
CINEAD LECAV. Abecedário de Arte e Educação com Ana Mae Barbosa, 2017.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y8fYEjPDs5Q>. Acesso em: 17 de
novembro de 2018.

55

ANEXOS

A: Roteiro de entrevista destinada aos alunos
1. Como você descobriu o PiÁ?
2. O que você faz quando vem para o PiÁ?
3. O que te motiva a estar aqui hoje?
4. Qual foi a atividade que você mais gostou do PiÁ até agora?
5. O que você mais gosta do PiÁ?
6. Você se vê como um artista hoje?
B: Roteiro de entrevista destinada aos responsáveis pelos alunos
1. Como você descobriu o PiÁ?
2. Por que você matriculou o seu filho no PiÁ?
3. Como você vê o PiÁ?
4. Você vê alguma mudança no seu filho depois que ele começou a frequentar o PiÁ?
Se sim, quais?
5. Você acha que o PiÁ nesse local modificou a região e a comunidade de alguma
forma? Se sim, como?
6. Você já teve ou tem alguma experiência em arte?
C: Roteiro de entrevista destinada às artistas-educadoras
1. Como você chegou ao PiÁ?
2. Você já conhecia a metodologia de ensino proposta pela instituição? Se sim, ela
foi um fator atrativo?
3. Você já havia atuado como artista-educador em outra instituição? Se sim, como
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foi a sua experiência e em que ela diferencia-se ou aproxima-se da vivida no PiÁ?
4. Como você acredita que a sua experiência como artista afeta a sua atuação como
educador nesse contexto?
5. O que é ensinar através do brincar?
6. Como as suas experiências no PiÁ te afetam?
7. O que você sente que mais afeta os alunos que experiênciam as suas atividades?
8. Como você vê o seu trabalho perante os alunos e a realidade em que vivem?
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