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RESUMO:  

A Territorialidade exposta no presente artigo é entendida como extensão e limite sendo 
abordada através dos seguintes aspectos: Atualização, Repercussão e Desmedido em 
decorrência da observação de situações pedagógicas realizadas em uma experiência 
docente no ensino fundamental, ciclo II, da E.E. Gov. André Franco Montoro, em São 
Lourenço da Serra, no ano de 2007, na disciplina arte. 
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ABSTRACT:  

The Territoriality exposed in this article is seen as an extension and limit being addressed 
through the following aspects: update, content notes and Careless due note situations 
pedagogical held within an experience teaching in elementary school, cycle II, E.E. govt. 
André Franco Montoro, São Lourenço da Serra, in year 2007, art.  
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 “Deixa  que  minha  mão  errante  adentre  atrás,  na  frente,  em  cima,   
em  baixo, entre. [...] minha  terra à vista. Reino de paz se um homem só a 
conquista. Minha mina preciosa,  meu império.  Feliz  de  quem  penetre  o  
teu  mistério [...]”                                                                                                                             
(Augusto de Campos/ Péricles Cavalcante)                                                                         

Entre territórios: domínios distintos situados em relação onde o “entre” inicial reflete 

a época atual pautada pela demanda de inter e trans disciplinaridades, além do olhar 

para espaços interstícios e convidar a entrada de territórios na arte. No trecho da 

poesia acima, a terra à vista é reino de paz para aquele que na travessia de 

misteriosos territórios conquista o ser feliz, continua aventura do sensível, qual 

conquista escolar.  

Como fazer com que os alunos se sintam ainda mais donos da escola e conquistem, 

ocupem seus espaços, promovendo-os à expressão e interagindo com seu entorno?  
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Uma das estratégias: a intervenção - prática que suscita a confirmação de 

territorialidades de ordem expressiva, de poéticas da arte.  

Para Guattari, “território é sinônimo de apropriação. (...) Sistema percebido em cujo 

seio um sujeito se sente em sua casa” (GUATTARI, 2004. p. 139). A plena ocupação 

de um espaço se dá na expressão de propriedade, domínio ou conhecimento que 

constitui autoridade. Propriedade no sentido daquilo que é próprio, apropriado a, 

justo, contextualizado, reflete a autoria local, sua identidade cultural. Quando se fala 

de locais, lugares, territórios ou territorialidade, fala-se das dimensões que são suas 

extensões e seus limites.                            

1) EXTENSÃO E LIMITES 

“[...] Não vês que o olho abraça a beleza do mundo inteiro? ...É janela do 
corpo humano, por onde a alma especula e frui a beleza do mundo, 
aceitando a prisão do corpo que,  sem esse poder, seria um tormento... Ó 

admirável necessidade! Quem acreditaria  que  um  espaço  tão reduzido 
seria capaz de absorver as imagens do universo?”                                             
(Leonardo da Vinci) 

A capacidade de abrangência e alcance atribuída ao olhar, opera na alternância ou 

simultaneidade da extensão e limite. Limite é determinado pela linha que marca a 

separação entre dois campos. O território também sugere fronteiras. O limite 

estabelece relações de alteridade: “a diferença entre ‘nós’ – o grupo, os membros da 

coletividade ou ‘comunidade’, os insiders – e os ‘outros’ – os de fora, os estranhos, 

os outsiders”. Já a noção de fronteira é um subconjunto do limite e remonta a idéia 

de frente (front), mas que ainda assim “evocam também aberturas, áreas de 

expansão e espaços de criatividade,...” (Albagli, 2004). A extensão significa 

dimensão; duração ao longo do tempo; permanência; aquilo que tem longo alcance; 

aquilo que se desenvolveu. Na referida experiência docente foram observadas as 

categorias: 1.1. Atualização (duração ao longo do tempo, permanência), 1.2. 

Repercussão (desdobramento) e 1.3. Desmedido (magnitude). 

Atravessar a escola, tomando espaços além da sala de aula, disciplina e muros, é 

alcance  de vida que realiza substancial cotidiano. A extensão e o limite expressam 

a territorialidade em sua espacialidade e visualidade. Como acompanhar aquilo que 

alcança o olhar? Em suas travessias às vezes busca algo, outrora vaga a esmo.  
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Era fim de tarde, todos estavam de saída, o sinal havia acabado de tocar, enquanto 

arrumava minhas coisas para ir embora, quando de repente um aluno voltou lá de 

fora, entrou correndo na classe e  chamou-me para ver o céu: colorido, rosado, belo! 

Ele precisava chamar a professora de arte, tinha certeza que iria adorar! Fui 

correndo ver o que era e fotografamos. Na hora nem sei o que achei mais bonito. 

Lembro-me que minha primeira reação, foi de achar que aquele aluno havia 

alcançado algo muito alto, muito substancial. Afinal uma consideração lírica como 

essa era extra-ordinária. No meio do corre-corre de um fim de dia, encantar-se com 

algo como a natureza, afetar-se com o estado do céu (Imagem 1), suas nuvens, 

cores, reconhecidas como importantes a ponto de compartilhar com singeleza e 

alegria.  

                                                   

imagem 1. Foto do céu apontado pelo aluno. Céu na arte: aquarela de Norberto Stori 

Essa  situação  emergiu quando em meio ao convívio diário com o panorama que se 

tinha da sala de arte e de seu entorno mais próximo atrás da escola, expunha 

nossos olhares a uma provocação diária sobre a perspectiva e a visão de mundo, 

pois:  

 “O meio ambiente natural e a visão do mundo, estão estreitamente ligadas: 
a visão do mundo, se não é derivada de uma cultura estranha, 
necessariamente é construída dos elementos conspícuos do ambiente 
social e físico de um povo (...) Nós nos lembramos, facilmente do monte 
Olimpo dos gregos, do Tabor dos israelitas e do Fuji dos japoneses.” 
(TUAN, 1980, p.91) 

Contudo, o singular  acesso  de  lugares  íngremes  sempre  foi alvo de hostilidade,  

quando em meados do século XIX passa a ser identificado com a saúde, locais de ar 

puro onde se instalaram sanatórios, hotéis... Mas na contemporaneidade assiste-se 

a escalada de cidades subindo morros com habitações em situações de risco.                                                                                      
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A localização da escola enfrentava contínuas reclamações dos alunos devido a 

situar-se no alto de uma ladeira, cuja parte posterior da escola, abria-se para a visão 

de um vale rodeado por cadeias de morros e montanhas ao longe. Uma topografia 

que oferecia um conjunto de referenciais que constituíam e reforçavam o léxico 

imaginário de localidade daquela comunidade. O convívio com um ambiente 

conhecido pode atuar de forma diversa do novo no tipo de apreciação estética: 

“As mais intensas experiências estéticas da natureza possivelmente nos 
apanham de surpresa. A beleza é sentida, como o contato repentino com 
um aspecto da realidade até então desconhecido; é a antítese do gosto 
desenvolvido por certas paisagens ou o sentimento afetivo por lugares que 
se conhece bem.” (TUAN, 1980, p. 108) 

Que referenciais são estes, cuja percepção pode contribuir no processo de 

apreensão estética, promovendo sua amplitude no dia-a-dia de uma comunidade? A 

palavra referencial ou referência encontra-se no universo da Física e diz respeito a 

um sistema de coordenadas que identificam a posição de um corpo no espaço. Isso 

remete a ponto de vista, perspectivas e horizontes. 

 

Imagem 2 - “Rolinhos de Horizonte” (1986) da artista brasileira Amélia Toledo 

1.1) ATUALIZAÇÃO 

“ [...] Cada vez que o caminho da arte e da ciência tratam de vincular-se, 
surge o jogo, o sentido do jogo e as leis do jogo como solução... Jogar é 
saber que há algo mais. A teoria do jogo é a teoria da outra coisa. É a idéia 
que qualquer definição, por mais extensa que seja, sempre deixa algo sem 
abarcar; que a medição nunca alcançará a exatidão total; que a segurança 
nunca cobrirá o cem por cento das probabilidades e que sempre existe 
outra coisa, algo mais”                                                    
(Santiago Barbuy) 

O ‘algo mais’ de Barbuy sugere “atualização”? Termo que aparece no dicionário de 

Heidegger como sinônimo de “presentificação”, que deriva de “presença”. A palavra 



 

2328 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas

“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil

 

“presença” nos interessa, enquanto investigação do “senso de lugar” na medida em 

que define “lugar como presença, lugar como coexistência” (SOUZA, 2006, p.171)                                                                                     

Na referida experiência docente “atualização” significou a extensão do passado por 

quanto emergissem oportunidades de diálogo entre as ações do presente e 

reminiscências. Um dado histórico ganhava a consistência que a situação 

conseguisse alcançar. Vivências de inteireza e propriedade possuem por si, fôlego 

para prosseguirem sua jornada, alcançando outros tempos, atemporalidades sendo 

legitimadas e reiteradas a cada vez que são acessadas. Reavaliação.  

Na arte, a “atualização” pode encontrar ressonância na modalidade artística dos 

cadernos ou diários de bordo, livro de artista, livro-objeto, obra-livro, agenda de 

artista, cadernos de viagem etc. Registro contínuo ou peça única que expresse 

reflexões de ocorrências. O exercício do diário de bordo como prática pedagógica 

esteve presente através do freqüente e sistemático registro fotográfico das situações 

de aprendizagem vivenciadas naquele período, constituindo cada pagina do diário 

de bordo que se formava e aporte instrumental avaliativo. Em sala de aula a 

fotografia apareceu de várias formas, desde o contato compartilhado com a imagem 

impressa seja em livros, revistas ou qualquer outro meio que se tenha acesso, 

possibilitando a apreciação e fruição estética de uma obra de arte, momento pelo 

qual se aprende a ler e contextualizar uma imagem impressa e publicada. Fotografar 

durante as aulas, revestia a prática pedagógica de uma performance inusitada da 

experiência estética que comunicava relevâncias através do enfoque expressivo. Ou 

seja, a intervenção fotográfica assinalava a importância daquilo que estava sendo 

registrado e gerava um olhar diferenciado emergindo questões. Porque? Para que? 

Eu também posso fotografar? Quero ver como saiu a foto! Eram questões triviais, 

feitas pelos alunos, que desencadeavam outros tantos esclarecimentos. Ainda assim 

esta prática estava restrita ao registro feito só pelo professor e interessante seria se 

os alunos tivessem câmeras à disposição deles para que registrassem seus pontos 

de vista. Tal procedimento já vinha sendo uma prática experiência pedagógica com 

reflexo social. Um exemplo foi a experiência docente na área fotográfica, que a 

fotógrafa norte-americana Zana Briski, realizou com crianças em Calcutá (Índia) em 

2005 e que foi transformada em um filme documentário (“Nascidos em Bordéis”, 

Oscar/2007). Na educação brasileira já se tinha notícias de experiências do gênero. 
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Emprestei minha câmera aos alunos de uma das 8ªs séries, a fim de que saíssem 

fotografando o que vissem pela escola, resultando em fotos feitas por eles. Apesar 

dessa fugaz experiência, alguns alunos continuaram por conta própria a ser atentos 

a situações fotografáveis. Alguns celulares dos alunos, já tinham câmera fotográfica, 

mas nem todos possuíam esse tipo de equipamento (cujo uso em sala de aula não é 

mais permitido desde 2008). Entre os alunos havia uma aluna da 8ª série que se 

destacava nas manifestações que fazia em relação ao universo fotográfico e dizia 

querer se tornar fotógrafa. Em 2009, quando estive naquela escola,  ao passar perto 

das classes, me chamaram de uma das janelas e era a aluna que em descobertas 

de fotogênicos lugares pela cidade confirmava seu pendor fotográfico. 

A “atualização” esteve presente ainda em associações extemporâneas trazidas 

pelos alunos bem como no trabalho “Ainda Girassol”.  A palavra “ainda” expressa a 

impaciência de supostos avanços. Um girassol ao provocar a lembrança de Van 

Gogh (1853-1890) pode proporcionar uma ressignificação do tema à luz de seu 

contexto atual. A professora de Química propôs plantarmos girassóis para melhorar 

a qualidade da terra de um canteiro abandonado. Foi feito um cercadinho, terra 

preparada, sementes dispostas, uma plaquinha: “Campo de Girassóis” e em frente 

das portas das salas de aula pintura de girassol no chão. A professora de 

Matemática veio ensinar ‘medida de uma área e perímetro’ e outras séries queriam 

participar como uma aluna que trouxe mais sementes por iniciativa própria enquanto 

alunas do 3º. ano do Ensino Médio sopravam sementes de forma lúdica. Houve 

adesão na manutenção, etapa tão importante, oportunidade de falarmos do cuidado 

com os espaços públicos e bens públicos.   

Outra imagem pictórica de girassóis (feita por artista que integra o grupo “Pintores 

com a boca e os pés”) foi apresentada ao lado daquela de Van Gogh. A apreciação 

feita e o tema do Impressionismo enfocaram as diferenças entre luz natural e a 

artificial. A vibração e fugacidade da luz natural seu impacto na história da arte. Uma 

aluna então se levantou e veio contar que seu irmão tinha uma deficiência. A 

iniciativa própria de contar sua história naquele momento, motivou-a a aproximar-se 

de Van Gogh, pesquisa que alastrou-se entre os demais alunos. Outra justaposição 

apresentada mostrava que o artista austríaco Hundertwasser (1928-2000), fez uma 

pequena e muito simples pintura de girassóis para defender que “qualquer um podia 

pintar girassol” e o artista canadense Cameron Cross (1962) optou pelo caminho da 
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grandeza e desde 1997 vem desenvolvendo o projeto: “Van Gogh, o grande 

cavalete”, instalando pinturas de girassóis em grande formato em rodovias pelo 

mundo.                                                                   

 

Imagem 3 - Junção da metade de uma reprodução do quadro “Girassóis” (1888) de autoria                            
do pintor Vincent Van Gogh com a metade do desenho de um aluno da 6ªs série. 

Os alunos fizeram ainda uma pintura do vazo de girassol em duplas. Cada um 

desenhou uma metade que depois se encaixava de forma surpreendente. Eram 

extensões, diálogos entre formas, espaços, territórios e tempos diferentes 

conquistando harmonia diferenciada, orgânica, natural. Sobreveio a percepção de 

que a vitalidade de um projeto está na potencialidade de suas extensões. 

Concentração ou dispersão, em disseminação e propagação no seu desenrolar nas 

fronteiras que atravessa. Nos anos seguintes, ao voltar àquela escola vi uma das 

pinturas de girassol exposta na sala dos professores e o “Campo de Girassóis com 

folhagens. A terra fértil, a “atualização” cumpriu sua trajetória do “Ainda Girassol” 

dentro do ambiente físico da escola.  

1.2) REPERCUSSÃO. A tentativa de desvelar a atração do local, passa pelo 

assunto da repercussão que faz parte do conjunto de impressões desencadeadas 

pelas ações humanas no processo de percepção de um local e reconhecer a 

comunidade torna-se fundamental, até mesmo determinante: 

“O que me interessa, no que podemos chamar de arte pública, não é o fato 
de que ela se dê na rua. É primordialmente o fato de que ela envolve um 
espectro maior de situações. E enfrentá-las exige uma maior riqueza de 
aportes, um diálogo mais amplo, lidar com um número maior de tensões do 
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que no trabalho em locais, institucionais ou não, já destinados a uma 
atividade artística.” (PEIXOTO, 1998, p.116) 

Num trabalho de “senso de lugar” considera-se tal aspecto como um elemento a 

mais para compor o cenário de atuação daquele que se expressa em diálogo com o 

local. Trata-se de um processo que começa com a sensibilização, buscando 

alcançar o indivíduo, que se sente tocado, afetado, e passa a dar sentido ao que 

vive, então se irmana, se vincula, se compromete em meio aos desdobramentos. E é 

nesse território em que se operam as conquistas e transformações motivando a  

percepção de tantos ângulos de um lugar:  

“Pelo menos uma vez na vida, todo homem (...) deveria dedicar-se a 
conhecer um determinado lugar, olhar para ele de tantos ângulos quanto lhe 
for possível, perguntar-se sobre ele... Ele deveria se imaginar tocando-o 
com as mãos a cada estação do ano e escutar os sons que ele produz. Ele 
deveria imaginar as criaturas que fazem parte dele e todos os movimentos 
quase imperceptíveis do vento. Ele deveria recordar o brilho do meio-dia e 
as cores do alvorecer e do crepúsculo. N. Scott Momaday, ‘The way to 
Rainy Mountain’, p.83.” (CAPRA, 2007, p.125)  

O começo “uma vez na vida” sugere algo transitório. Uma característica da pós-

modernidade. Reflexos de um tempo que fez surgir um novo perfil humano: o 

“traduzido”. Uma pessoa que por uma razão ou outra encontra-se em trânsito, está 

de passagem, é visitante local, veio ou está indo morar em outro lugar e traz consigo 

uma diversidade cultural, conforme constata, de forma crítica, Stuart Hall: 

“[...] pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas 
tradições, mas sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas 
a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 
assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. Elas 
carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das 
histórias particulares pelas quais foram marcadas.”. (HALL, 1997, p. 88) 

A palavra “tradução” vem do latim e significa “transferir”, transportar entre fronteiras. 

Este assunto vem ao encontro de um segmento da Arte Pública que é a “Arte nos 

lugares de Passagem” expostas em metrôs, aeroportos, ferrovias, rodoviárias, 

estradas, avenidas que estabelecem um importante diálogo com a comunidade local:  

“Iniciativas como essas, realizadas nos espaços de passagens - 
ruas, estradas, aeroportos, metrôs e ônibus, em muito contribuem 
para a educação estética do público (....) essas obras funcionam 
como um despertar da sensibilidade, uma introdução ao gosto pela 
arte.” (SILVA, 2005, p.84)  

A impermanência (foco da Arte Efêmera) sugere deslocamento, quando então, o 

corpo se destaca, pois é quem se desloca. Por onde passar representa sua origem, 
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deixando marcas, e recebe impressões. O trabalho  “Impermanência”, de Bené 

Fontelles mostra essa palavra escrita em uma parede cor de pele, entre duas 

sementes lembrando orelhas ou parênteses. Entre esses sinais há um corpo que 

transita em geração de territórios instaurados mediante conexões estabelecidas, 

conforme lembra o trecho de uma canção da Marina Lima: “Você me abre seus 

braços e a gente faz um país”.  

Flexível e generoso, o vínculo, o comprometimento não é garantido por obrigação, 

ou permanência na unidade escolar (seja aluno, professor ou funcionário) ou na 

quantidade de tempo que se está no lugar, no cargo ou função que ocupa!  Da 

mesma forma a falta de cuidado, displicência ou descaso para com o ambiente não 

podem ser justificados porque a pessoa está ali só de passagem. Isso se reflete no 

cuidado com o ambiente urbano, na cidadania: passageiros, pessoas que 

atravessam cidades, perambulam nas ruas, calçadas, enfrentam filas e trânsitos...  

Territórios invisíveis são as extensões cotidianas da vida pessoal tanto do professor 

quanto do aluno. São trabalhos que o professor leva para casa e compartilha com a 

família, amigos, vizinhos com contribuições que merecem atenção. Envolvimento e 

participação alheia são facetas da extensão natural do querer compartilhar, como 

em trabalhos fora da sala de aula, enquanto outras pessoas transitavam no local. A 

mãe de uma aluna da 8ª série, em visita à escola, passeou conosco na trilha recém 

inaugurada e sugeriu pinturas pela escola indicando o local. Atitude de quem se 

sentia a vontade para fazer tal proposta. Esta foi a semente de um novo trabalho 

aprovado e discutido com e pelos alunos sob o título de “Teto das Estrelas”. 

Sugestivo nome para um espaço que ficava em uma passagem externa junto ao 

pátio, bem no meio do caminho.                                                                                             

1.3) DESMEDIDO. Existem expressões como “perder de vista” ou “fora de alcance”, 

derivadas da extensão de certas paisagens cuja grandeza e profundidade faz com 

que nos rendamos a sua magnitude. Difícil dar conta de sua dimensão quase que 

infinita. É quando se atinge então o “desmedido”: qualidade daquilo que não tem 

tamanho definido, é imensurável em sua abrangência que desconhece limites. 

Ultrapassa as medidas; desmesurado: é como uma travessia entre arte e vida. 

Inquietante intento presente na contemporaneidade da arte. A tentativa de alcance 

da realidade remete ainda a outra situação de narração futebolística. Escutei um 
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narrador português que “metralhava, engolia, encavalava, atropelava” as palavras 

sequenciadas com velocidade absurda ao tentar ansiosamente descrever a ação 

dos jogadores em campo. Um estorvo! Quando então rendido proferiu ofegante suas 

últimas palavras encerrando repentinamente a narração: “Já não posso mais”.  

Mas, abraçar uma imensidão com o corpo, olhar e expressão também pode ser 

gesto terno.Isso foi sentido numa simples proposta de desenho de observação da 

paisagem do entorno da escola que foi ganhando outras dimensões até mesmo 

físicas quando os alunos colaram seus desenhos um junto ao outro, resultando em 

uma tira de papel com longa metragem, cuja dificuldade em guardar provocou um 

desdobramento deste trabalho que precisou ser enrolado. Sua extensão dava quase 

para envolver a escola. Circundamo-la filmando a ação como num abraço da escola.  

evidenciando a paisagem de convivência diária em  espelhamento sugerindo que a 

escola também envolvia a paisagem. Paisagem é terreno com elementos naturais e 

artificiais, vista a partir de um determinado lugar. Em inglês é landscape originada do 

termo alemão landschaft - século XV, significando terra formada (a shaped land), em 

referência a um claustro de residências temporárias e casas permanentes, rodeado 

em antítese, por um ermo sertão agreste, selvagem. Já no século XVII, na Holanda, 

esta palavra é identificada na expressão landschap or landskip e faz referência à um 

tipo de pintura de lugar, percebida como escopo ou expansão. (Lippard, 1997).  

    

Imagem 4 - Alunos desenhando de observação a paisagem existente em volta da escola  

Na obra de Christo (Bulgária 1935) há espetaculares, monumentais embalagens de 

paisagens pelo mundo. A plasticidade magnânima dos volumes topográficos em 

complexo jogo do visível-invisível, ocultação e revelação, ausência e presença. 

Intervenções de vestimentas drapeadas, alterando referencial conhecido.  
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O suporte rolo vem sendo usado ao longo da história e está presente em situações 

de viajantes, através de mapas enrolados, na arte caligráfica oriental, ou ainda na 

religião hebraica cujo livro sagrado (Torá) tem o formato cilíndrico de um rolo. O rolo 

sugere o desenrolar de alguma história e como a narrativa da tapeçaria de Bayeux, 

cidadezinha francesa fortificada próxima ao Canal da Mancha, de onde no ano 1066 

saiu uma expedição de batalha junto à Inglaterra. Por esta ocasião, a rainha fez um 

diário diferente: confeccionou uma tapeçaria narrando o episódio. Trata-se de um 

bordado feito em tecido medindo 50cm de altura, por 70 metros de comprimento 

resultando num extenso rolo que a rainha não conseguiu concluir em vida deixando 

seu término para sua filha continuar na geração seguinte. Esta tapeçaria mostra 

navios, tripulação, cavalos e outros animais, mar e construções cujo impacto inicial 

chama atenção para o fato de que se trata de uma narrativa extensa que não se 

pode ver de uma só vez. 

 

Imagem 5 - Tapeçaria de Bayeux, ano 1000 

A inquietação diante da grandeza de uma paisagem, desdobramento ou desenrolar 

de narrativas que vão se abrindo e tomando proporções até mesmo impalpáveis vai 

de encontro ainda ao seguinte conteúdo contundente:  

“[...] nossa própria existência. Acho que deveríamos serenamente enfrentar 
essa monumentalidade e saber que a questão das artes, antes de mais 
nada, qualifica o gênero humano na natureza. É a possibilidade da 
manifestação artística que distinga mesmo o que é o gênero humano no 
universo.” (Rocha apud SESC, 1998, p.31)                        
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