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EXPERIÊNCIAS COM A ARTE RELACIONAL 
FENDAS PARA PENSAR O ENSINO DE ARTE HOJE 

 
  

Fabíola Cirimbelli Búrigo Costa -. CA/UFSC  
 
 

RESUMO: Este artigo, partindo da imagem da obra de Cinthia Marcelle, Sobre este mesmo 
mundo (2009-10), reflete sobre algumas questões referentes ao mundo da educação e da 
arte, apresentando, como fendas de passagem que o cotidiano permitiu para pensar o 
contexto do ensino de Arte hoje, duas experiências com a Arte Relacional vivenciadas no 
Ensino Médio do Colégio de Aplicação da UFSC. As experiências foram realizadas no 
Colégio de Aplicação a partir de dois convites para que a artista contemporânea Juliana 
Crispe e Leonardo Lima, representante do Grupo de Pesquisa de Arte Relacional, fossem 
ao Colégio de Aplicação falar sobre suas poéticas, instigando os desejos, as trocas, as 
relações, negociações, frustrações, encantamentos. Aprendizagens no fluxo da vida, para 
pensar e fazer educação no par experiência/sentido, sujeito da experiência, escola - o lugar 
onde tem espaço o acontecimento.  
  
Palavras-Chave: Ensino da arte. Arte relacional. Poéticas expressivas. 
 
 
ABSTRACT: This article, based on the image of the work of Cinthia Marcelle, On this same 
world (2009-10), reflects on some of the issues relating to the world of education and art, 
presenting, such as openings in passing that the daily allowed to think about the context of 
the teaching of Art today, two experiences with the Relational Art experienced in Middle 
School of College of Application of UFSC. The experiments were conducted in the College of 
Application from two invitations to the contemporary artist Juliana Crispe and Leonardo Lima, 
representative of the Research Group of Relational Art, were to the College of Application to 
talk about their poetic, instigating the desires, changes, the  relations, negotiations, 
frustrations, enchantments. Learning the flow of life, to think and to do education in pair 
experience/sense, subject of the experience - the place where the space event. 
 
Key Words: Teaching of art. Relational Art. Expressive Poetic. 

 
 
 
A obra Sobre este mesmo mundo (2009-10) (Fig. 1), de Cinthia Marcelle, instalação 

exposta na 29.ª Bienal de São Paulo, apresenta-se como leitura possível para 

pensar a relação da arte e do ensino, sem desconsiderar as demais variantes de 

possibilidades de construção de mundos, destes tantos mundos existentes gerados 

pelos apagamentos, pelos vestígios, esquecimentos, memórias, pelo que está e o 

que há de vir, pelas partículas que se esvaem e as que ficam e nos fazem 

questionar, possibilitando sempre novas escrituras.  
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Figura 1 - Sobre este mesmo mundo (2009-10), de Cinthia Marcelle. 

Fonte: Fotografia de Fabíola Búrigo, 29.ª Bienal de São Paulo. 

 

O mundo não é o mesmo, nós nunca somos os mesmos, mudamos com as 

mudanças do mundo e mudamos o mundo à medida que o vivenciamos. 

 Nos cruzamentos dos estudos culturais com a educação, torna-se claro que a 

educação ocorre em diferentes espaços do mundo contemporâneo, sendo a escola 

apenas um deles. Somos educados por linguagens plurais, múltiplas, produtoras de 

sentidos e significados, e não podemos deixar de considerar o poder constituidor e 

subjetivador da mídia no mundo atual (HALL, 2009). 

Ao pensarmos a educação como campo de conhecimento que se constitui a partir 

da cultura, educação é relação, é comunicação, é diálogo, encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam sentidos e significados. Nesse sentido, não pode deixar 

de enfatizar a mediação educativa, uma vez que a cultura é a relação multicultural 

que se constitui na relação dos sujeitos em seus diferentes contextos (MARTIN-

BARBERO,1997). Dessa forma, a dimensão fundante da intervenção escolar como 

prática social humana implica a exigência da inclusão incondicional do outro em 

trabalho ético. 

Como educadora, pergunto-me: Dispo-me do mito de ser detentora do saber e 

interajo em constante dialogia, desconstruindo mitos em diálogo aberto com meus 

alunos? Estou realmente aberta a ensinar e aprender com eles mediante suas 

culturas adjetivadas, singulares e diversas? Reconheço o poder constituidor e 

subjetivador da mídia no mundo atual? Desenvolvo a experimentação reflexiva de 

práticas que favoreçam autorias na diversidade de culturas? 

A complexidade e a contraditoriedade das questões que nos impõe o mundo atual 
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impelem-nos a formularmos cada vez mais questões que não possuem respostas 

absolutas, mas que se encontram abertas, sempre em processo, para respondermos 

no devir da ação pedagógica, no pensar criativo diário, articulando diferentes pontos 

de vista e filtrando-os por meio de nossas singularidades. A ilusão da totalidade e a 

consciência da incompletude nos propõem pontos de fugas, micropolíticas, filtros 

singulares diante do oceano de informações (LÉVY, 1999). 

Outro momento histórico, outro conceito de identidade, outro conceito de professor. 

O professor deixa de ser o “Professor-Primordial”, único, padrão, modelo, impessoal; 

ele não abandona mais todas as suas singularidades e maneiras diferentes de ser 

para tornar-se um professor (CORAZZA, 2007).  Com a Filosofia da Diferença, o 

“ser-professor” é o ser do devir, que está sempre em movimento, em proliferação, 

que tem vontade de potência, que produz novidades, que possui forças inventivas 

orientadas para o porvir. Deleuze nos leva “a pensar e a viver a educação do mesmo 

modo que um artista pensa e vive a sua arte”, diz Corazza (p. 18), reafirmando que 

“educadores-artistas são tomados em segmentos de devir-simulacro [...]”, que “é o 

próprio processo do desejo de educar” (p. 22, grifo da autora). 

Não por acaso vemos a “ética hacker” ser destacada como o espírito da era da 

informação, conforme nos aponta o texto de Pekka Himanen (2001). A paixão pelo 

trabalho colaborativo, a motivação e o prazer intenso são mobilizados pela 

curiosidade, pela liberdade, pela inovação, subversão, imaginação, criatividade, 

abertura ao desconhecido, valores muito próximos aos do artista. 

O desejo realmente nos mobiliza!  Recordo-me de que minhas boas experiências 

vividas como professora de Arte surgiram de rasgos de desejos, momentos em que 

me sentia cada vez mais próxima de mim mesma, aliando ensino “à subjetividade, 

ao prazer e ao próprio corpo”, como nos ensina Barthes (2004), mestre do saber 

com sabor! 

Assim como para Bhartes, o trabalho da escritura deve ser assumido no desejo, o 

trabalho do educador-artista deve ser assumido no desejo de educar, na intensidade 

das relações, no pensar e agir criativos que se inventam a cada momento na própria 

relação do educar.  
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Mas, se sobre este mesmo mundo da Educação novos conceitos despontam, como 

se encontra o mundo da Arte? 

Apesar de os diversos mundos da arte ainda coabitarem o cenário atual, 

observamos, em Bourriaud (2009), que se na cultura modernista, que privilegiava a 

criação do novo, convidando a subversão pela linguagem, havia “a insistência sobre 

as relações internas do mundo artístico”, hoje, a questão da arte está voltada para 

testar sua capacidade de resistência dentro do campo social global.  

Nesse novo cenário, microutopias cotidianas tomam o lugar das utopias sociais e da 

esperança revolucionária, já que a relação humana, para escapar ao domínio do 

previsível, “precisa assumir formas extremas ou clandestinas, uma vez que o vínculo 

social se tornou um produto padronizado” (BOURRIAUD, 2009, p.12). Se a 

comunicação busca impor que as relações humanas se mantenham dentro de 

espaços mercantis, espaços de controle, visando a decompor o vínculo social, a 

prática artística, no voo, aproveitando ocasiões, como nos lembra Certeau (2012), 

entra pelas frestas, buscando efetuar ligações modestas, aparecendo “como um 

campo fértil de experimentações sociais, como um espaço parcialmente poupado à 

uniformização dos comportamentos” (BOURRIAUD, 2009, p.13). Nesse sentido, ao  

empenhar-se em resistir, investir e problematizar a esfera das relações, a arte 

contemporânea desenvolve um projeto político, exercendo função crítica e 

subversiva na invenção de linhas de fuga individuais ou coletivas, nas construções 

provisórias e nômades com que o artista modela e difunde novas relações.   

Bourriaud (2009) busca esclarecer que, se o mundo da arte sempre foi visto como 

um campo de relações, como qualquer outro campo social é relacional “na medida 

em que apresenta um ‘sistema de posições diferenciais’ que permite sua leitura” (p. 

37), e a história da arte “é a história da produção das relações com o mundo, 

intermediadas por uma classe de objetos e práticas específicas” (p. 39). Para esse 

autor, hoje a história muda, a arte “se concentra na esfera das relações inter-

humanas” (p. 40), sendo conceituada como “uma atividade que consiste em produzir 

relações com o mundo com o auxílio de signos, formas, gestos ou objeto” (p.147). 



 
 

519 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Nesse sentido, a arte aproxima arte e vida, uma arte relacional nos limites do real, 

onde o artista embrenha-se nas relações que seu trabalho irá criar em seu público, 

ou na invenção de modelos de socialidade, através de momentos ou de objetos 

produtores dessa socialidade, buscando relações de encontro, oferenda de convívio 

que oportunizem a experiência, no sentido que nos aponta Bondía (2002), o que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca, e não o que se passa, o que acontece 

ou o que toca.  

A forma artística, portanto, pressupõe sempre a presença do outro, uma vez que o 

artista inicia o diálogo, mas a forma só irá existir de fato por meio das interações 

humanas. Os artistas constroem sua prática ao mesmo tempo em que apontam para 

outra(s) prática(s) social(is).  Nas múltiplas práticas presentes em cada nova relação, 

aponta-se para uma concepção de homem inacabado, para a incompletude sem fim, 

um sujeito que se constitui pelo outro, num mundo múltiplo e heterogeneamente 

interpretado.  

Se buscamos “contribuir para a construção de uma escola em que a dimensão ética 

e estética seja valorizada, em que a expressividade do sujeito seja permitida e onde 

o conhecimento já sistematizado seja tratado de forma histórica e em sua condição 

polissêmica” (COSTA, 2013, p. 19) nos aproximando do “educador–artista”, que 

mantém momentos de subjetividade ligados a experiências singulares, podemos 

afirmar que a Arte e a Educação mantêm relações muito próximas. 

Mas pergunto-me: Nossas escolas valorizam realmente a dimensão ética e estética? 

Oportunizam as singularidades e expressividades dos sujeitos?  Estimulam a 

dialogia? Oportunizam momentos de subjetividades ligados a experiências 

singulares?  E o professor, este cria condições para que o diálogo e o confronto com 

o outro se estabeleça? Traz para a sala de aula suas experiências singulares, suas 

paixões, desejos, conflitos e contradições? Oportuniza práticas ativas que mobilizem 

para autorias, coautorias, criações compartilhadas?  Permite-se refletir em sua 

relação com os alunos sobre o que eles falam, silenciam, sentem, pensam, 

imaginam e desejam?    
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Será realmente essa Educação, que nos olha e nos é dada a olhar, um espaço 

privilegiado de alteridade?  

Essa educação, ao excluir o sujeito na sua inteireza: corpo, sensibilidade, 

amorosidade, desejos afetos; ao oportunizar pouca voz e autoria; ao avaliar 

pautando-se apenas no cognitivo, através de valores de julgamento de seu sucesso 

ou fracasso; ao excluir antes mesmo de incluir, impondo uma estrutura inflexível de 

acolher; ao negligenciar as múltiplas linguagens, pergunto: Será essa um espaço de 

alteridade? Se a ética e a estética fazem a diferença na escola, de que ética e 

estética falamos?  

A dimensão fundante da intervenção escolar como prática social humana implica a 

exigência da inclusão incondicional do outro. O rosto do outro nos olha e não temos 

como cerrar os olhos. Mas pergunto-me mais uma vez se muitas vezes 

simplesmente não o fechamos. 

Nesse sentido, vejo que a arte contemporânea, mais especificamente os artistas 

contemporâneos com suas práticas artísticas contribuem muito para ampliarmos 

nosso campo de experiências na escola. Cito como exemplo o texto Alteridade a céu 

aberto: O laboratório poético-político de Maurício Dias & Walter Riedweg, no qual a 

autora Suely Rolnik (2003) de antemão enfatiza com seu título o ponte de partida da 

obra dessa dupla de artistas, que é sempre o encontro dos próprios artistas com a 

alteridade radical. Suely observa que a política desse encontro é que dá o tom do 

trabalho como um todo. Adverte ainda que a solidariedade nessa política não tem a 

ver com “uma atitude politicamente correta, regada à piedade que congela o outro 

numa identidade de vítima e se alimenta narcisicamente de uma pretensão 

onipotente de salvação, contribuindo ainda para aliviar a culpa e a má consciência”; 

o que leva os artistas ao encontro desse outro é “a consciência de que a ordem 

imperativa que os separa é fictícia” (p. 6), é a necessidade de atravessar a fronteira 

de seu universo para conhecer um outro, deixando-se por este afetar, contaminar-

se. O encontro, dessa forma, constrói-se a partir dos conflitos e estranhamentos, 

numa atitude de autonomia rigorosa e uma sóbria delicadeza (p. 7).  
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Volto a questionar: Os professores conhecem a arte contemporânea? Têm contato 

com essas experiências artísticas que circulam no campo mais restrito da arte? Que 

oportunidades têm de contato com as práticas artísticas? Se o professor não realiza 

o trajeto pela experiência da arte como praticante, amador ou pensador, como 

tornar-se um educador-artista?  

Confesso que, mesmo sendo professora de Arte há 25 anos, meu contato com a 

arte contemporânea ainda é pequeno, e meu encontro mais próximo com a Arte 

Relacional ocorreu alguns anos atrás num curso específico que foi realizado no 

Centro de Arte da UDESC. De lá para cá, fui tocada pela Arte Relacional,  

provocando-me a refletir e dialogar para além do ensino de arte mais modernista 

enfatizado na escola.  

 Celso Favaretto (2010, p. 225) alerta-nos que “as propostas sobre a relação entre 

arte e educação, [...] vinculadas ao ideal de formação, não satisfazem mais as 

expectativas de uma educação que enfrenta a heterogeneidade do saber, da 

sensibilidade e da experiência contemporânea.” Se a educação significava a 

condução à forma de um sujeito constituído, trata agora da destituição desse sujeito, 

garantia da unidade da experiência, oportunizando nesse deslocamento a efetiva 

contribuição da arte. 

Os princípios da arte na educação não estão mais na compreensão, comunicação, 

no adestramento artístico formal perceptivo, no desenvolvimento da sensibilidade e 

da imaginação, nem na criatividade. Embora possam conter tudo isso, caberá a nós 

com nossos questionamentos e experiências descobrirmos o que pode ser 

associado a estes, visando a superar as dificuldades atuais. 

Se a visão do contemporâneo implica a aderência às virtualidades, sigo na prática 

do cotidiano do ensino de arte vivenciando experiências através das fendas e rasgos 

de passagens que este cotidiano permite, relatando aqui duas experiências   por 

mim vivenciadas como professora no Colégio da Aplicação da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), após ter sido tocada pela Arte Relacional. 

No ano de 2012, junto com a Professora Sheilla Maddalozzo, também professora de 

Artes Visuais do Colégio de Aplicação, ao ministrar Oficina de Arte Contemporânea 
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para turmas de 1.ª Série do Ensino Médio, convidamos a artista contemporânea 

Juliana Crispe1 para conversar com os alunos sobre sua poética e, a partir desta, 

propor aos alunos uma prática artística.  

Juliana apresentou-se aos alunos relatando que em sua poética trabalha com a 

memória, e que falhas da memória são preenchidas pela fabulação. Destacou que a 

palavra mágica que liga grande parte de seus trabalhos é memória da infância. 

Apresentou, por meio de vídeos, fotografias e narrativas, alguns projetos por ela 

desenvolvidos: (I)Mobilidade do Olhar; a série Fabulações Reminiscentes, dos quais 

os trabalhos seguintes fazem parte: Desejo que seus desejos se realizem, A mulher 

que derreteu, A história da menina que só cresce e diminui pelas bordas, O amor 

entre duas tartarugas – devagar e sempre e Espera; e ainda outro projeto, Série 

Alice,  que envolve: Lembranças das coisas de que gosto na arte e Uma Alice para a 

outra Alice. 

     

Figura 2 (A, B, C) - Desejo que seus desejos se realizem (detalhe), 2009-2010, Juliana Crispe. 
Fonte: Fotografia de Juliana Crispe. Acervo da artista. 

 

 
Figura 3 - Desejo que seus desejos se realizem (detalhe), 2009-2010, Juliana Crispe. 

Cápsula com cílio 
Fonte: Fotografia de Juliana Crispe. Acervo da artista. 
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Detendo-se no trabalho Desejo que seus desejos se realizem (Figuras 2 e 3), 

Juliana rememora a história do cílio caído do olho e relembra que sua avó sempre 

falava que era preciso abrir mão do terceiro desejo para que o desejo do outro se 

realizasse. Pingentes contendo seus cílios foram então confeccionados e ofertados 

gratuitamente para as pessoas.  

Ao relatar o projeto Série Alice, Juliana recorda que as crianças das séries iniciais do 

Colégio de Aplicação, em anos anteriores, já haviam visto algumas imagens da 

série. Para Juliana, Alice remete à sua amiga de infância que se mudou e não 

tiveram mais contato. Sua personagem Alice consiste em uma pequena boneca de 

pano de aproximadamente 1,5 cm.  

Juliana conclui que no momento estava trabalhando com um projeto ao qual ela 

intitula Cartografia Afetiva e convida os alunos a participarem desse projeto, 

pensando no que é afetivo em suas vidas e escolhendo um lugar afetivo, carregado 

de individualidades, para desenvolverem uma experiência artística. Solicita também 

aos alunos interessados em incluir seus trabalhos no blog da artista que assinem 

posteriormente uma folha autorizando essa inclusão 

Para Juliana, 

 

Cartografias Afetivas busca, a partir de uma proposição aberta, criar 
cartografias diversas, construindo coletivamente reflexões acerca do 
ser professor-artista-cartógrafo-etc. A proposta tem o intuito de 
potencializar afeto e provocar encontros e atravessamentos em 
redes na criação de cartografias, propondo outros modos de pensar 
a relação com a educação, com arte, com a vida e suas 
importâncias. (PEREIRA, 2014a).  
 
 

Sobre o projeto, Juliana relata em sua fala aos alunos (2012): 

A proposta para a construção das cartografias se iniciou no ano de 
2010, sendo que no mês de dezembro, mediante uma convocatória 
lançada no meio virtual e enviada por e-mail para a caixa de contatos 
pessoal e postada no site Obrer Cultural2, pessoas foram convidadas 
a participarem de um projeto intitulado Cartografias Afetivas3. O 
convite destinou-se a qualquer um que tivesse o desejo de participar. 
Esse convite proliferou-se, pois pessoas que o receberam 
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espalharam-no para outras através da Rede. A partir dos 
movimentos, cria-se uma rede heterogênea de participações, algo 
objetivado pelo projeto, pois não se pretendia delimitar de antemão 
um público. (PEREIRA, 2014b). 

  

Observei que os alunos foram tocados pela subjetividade de Juliana, e a maioria 

realizou suas práticas artísticas com entusiasmo, enfocando também suas 

memórias. No dia da apresentação das práticas, os alunos relataram e fotografaram 

suas práticas, com o intuito de enviar para o blog da artista, e praticamente todos 

enviaram as fotos para publicação. Transcrevo, a seguir, alguns relatos escritos das 

práticas apresentadas pelos alunos. 

Ao apresentar uma fotografia colorida de seu quarto, a aluna diz: 

Meu refúgio é meu eu. [...] Por esse motivo escolhi meu quarto, pois é o único lugar 

onde sou livre, para ser eu mesma e ser quem eu quiser. [...] é lá onde todos os 

lugares e as pessoas que participaram da minha vida estão, pois é lá onde eu penso 

e reflito, e é lá onde estão as minhas lembranças, meus segredos e o meu eu. 

 Uma outra aluna, apresentando uma caixinha de madeira cheia de areia da praia, 

com uma cruz de madeira fincada na areia, próxima a uma das laterais da caixa, faz 

questão de frisar que construiu com seu primo, o qual encontra-se representado no 

título de seu texto: Mais do que um primo, mais do que brincadeiras. 

Quando eu era pequena, lá por uns 6 ou 7 anos de idade, eu e meu primo 

inventamos de quebrar os carrinhos e enterrar eles numa caixa de areia que tinha na 

casa dele, lá no Campeche. Com isso, nós fazíamos caixão de papel que 

prendíamos com grampo e rezávamos missa quando enterrávamos os carrinhos. 

Lembro como se fosse hoje, eu chegava a me emocionar de verdade, como se 

aqueles carrinhos fossem de verdade. Era incrível. Depois de 7 dias íamos aonde 

estava os carrinhos e rezávamos a missa de 7 dias, tamanha era a crença de que 

Deus talvez iria levar os carrinhos para o céu, pois acreditávamos que tinha um céu 

dos humanos, um céu dos cachorros e um céu pros brinquedos.  
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Uma pequena maquete com uma cama, travesseiro e figura humana desenhada 

dormindo, coberta por uma colchinha de fazenda, é apresentada por um aluno, com 

o título Fada do Dente. 

Meu pai me contava que, se botasse um dente debaixo do travesseiro, antes de 

dormir, durante a madrugada a fada dos dentes pegava esse dente e deixava 

dinheiro embaixo do travesseiro. [...] Um dia, meu dente de leite caiu. Eu fiquei muito 

ansioso para chegar a hora de dormir para colocar meu dente de leite embaixo do 

travesseiro e no outro dia encontrar dinheiro. Até que, na hora de dormir, botei o 

dente de leite embaixo do travesseiro. [...] Passei quase a noite inteira acordado 

tentando ver se a fada dos dentes aparecia. Até que não aguentei e peguei no sono. 

No meio da noite sinto alguma coisa se movendo embaixo do travesseiro. Fui 

abrindo os olhos, meio discreto, e vi meu pai botando dinheiro embaixo do 

travesseiro. Então, fiquei muito decepcionado, muito triste. [...] No dia seguinte, [...] 

fui até meu pai e disse para ele que eu o vi botando o dinheiro. Ele ficou meio sem 

jeito. Sem saber o que dizer. Então, daquele dia em diante, nunca mais acreditei em 

fada dos dentes. 

Essas três narrativas demonstram o quanto a subjetividade expressa pela artista 

refletiu nos alunos, oportunizando um campo de experiência, de afeto, de marcas, 

de abertura, de criação de sentido e produção de si. Canton (2009), ao abordar a 

memória como agente de resistência, destaca que a memória “tornou-se uma das 

grandes molduras da produção artística contemporânea, sobretudo a partir dos anos 

de 1990” (p. 21). Para a autora, a evocação das memórias pessoais nas artes 

“implica a construção de um lugar de resiliência, de demarcações de 

individualidades e impressões que se contrapõem a um panorama de comunicação 

à distância e de tecnologia virtual” (p. 21-22) que tendem a anular noções de 

privacidade dificultando trocas reais. 

 A segunda experiência que passo a relatar aconteceu com a mesma turma de 

alunos, sendo seguida a esta que ora acabo de expor. Ao observarmos o 

entusiasmo e o interesse da turma, bem como o estreitamento dos vínculos 

oportunizado pela exposição das subjetividades singulares, convidamos o Grupo de 

Pesquisa de Arte Relacional, coordenado pelo professor José Luiz Kinceller, do 
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Departamento de Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(CEART/UDESC), para conversar com os alunos e apresentar algumas experiências 

por eles vivenciadas com a Arte Relacional.  

Representando o Grupo de Pesquisa, o acadêmico Leonardo Lima da Silva4 inicia 

uma reflexão com os alunos, destacando a negociação constante entre arte e vida e 

vida e arte proposta pela arte contemporânea. Relata as práticas do artista Rirkrit 

Tiravanija5 ao convidar o público para comer no museu, propondo a arte como lugar 

de convívio, não representacional. Situa a arte relacional no contexto de 1990, 

destacando alguns artistas e apontando artistas brasileiros que já vinham buscando 

fazer essa aproximação da relação arte-vida, como Cildo Meirelles com os Circuitos 

Ideológicos e Hélio Oiticica com os Parangolés.  

Leonardo detém-se ao relatar o projeto Devotionalia (1994-97), agenciado pela 

dupla de artista Maurício Dias e Walter Riedweg, já mencionado neste texto, projeto 

este que trabalha com crianças e adolescentes “de rua”. O projeto acompanhou as 

crianças ao longo de oito anos, documentando a fugacidade de suas vidas. Iniciou 

com um ateliê móvel no Rio de Janeiro e a realização de workshops em que criaram 

mais de mil ex-votos, cópias moldadas em cera branca dos pés e mãos das mais de 

seiscentas crianças e adolescentes participantes do projeto, os quais, no momento 

da moldagem, expressavam um desejo registrado em vídeo. Ex-votos e vídeos 

foram expostos numa instalação no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 

seguida de cinco exposições realizadas na Europa onde os artistas realizavam 

workshops e debates com as crianças e adolescentes europeus. Em 2003, 

buscando registrar o que havia ocorrido com as crianças durante os oito anos que 

tinham transcorrido desde o início do projeto,  os artistas  procuraram as crianças 

que haviam participado e filmaram depoimentos que permitiram que se soubesse 

que cinquenta por cento dos meninos haviam morrido.  

Encerrando a conversa com os alunos, Leonardo relata e apresenta algumas 

imagens das experiências  agenciadas  por seu Grupo de Pesquisa: Vasos Hortas, 

numa creche da favela do Rio de Janeiro; Horta Vertical (Fig. 4), na  laje da favela 

da Mangueira do Rio de Janeiro; Geodésica, no Campeche, enfocando  que, ao 

experienciar, todos aprendem e compartilham o que sabem. 
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Figura 4 - Hortas Verticais compartilhadas pela comunidade em Florianópolis.   
Fonte: Disponível em: <http://www.hortaeartecoletiva.blogspot.com.br>. Acesso em: 30 jun. 2014. 

 

 A  fala de Leonardo, na  opinião de uma das alunas, foi assim registrada: 

Gostei que ele levou algumas experiências que ele teve com a arte relacional, ficou 

menos complicado de entender e foi bem interessante ver como funciona. 

Na aula seguinte à fala de Leonardo, propusemos que os alunos se reunissem em 

grupo e discutissem uma proposta de Arte Relacional para ser por eles agenciada. 

Destaco abaixo algumas das propostas. 

Um grupo de alunos, preocupado com a alimentação saudável, reuniu-se na casa de 

um dos colegas para fazer sucos de frutas diferentes, de vários sabores e coloridos,  

para distribuir gratuitamente para as crianças. 

Outro grupo de alunas curiosas por verificar e flagar a reação das  pessoas, 

observando como reagem diante do oferecimento  de afeto, resolveu oferecer 

abraços grátis na saída do recreio e filmar  a reação das pessoas  ao  se depararem 

com elas de cartazes  distribuindo abraços. 

Visando a criar um ambiente agradável  e  personalisado para as salas de aulas, 

tentando sair do padrão bege e marrom esverdeado, a proposta de outro grupo de 

alunos foi a de pintar, grafitar e desenhar nas paredes da sala de aula. Buscando 

concretizar a proposta, os alunos realizaram uma enquete com os alunos da chapa 

do Grêmio Estudantil do Colégio de Aplicação, questionando que melhorias essa 

http://www.hortaeartecoletiva.blogspot.com.br/
http://1.bp.blogspot.com/-z2dxTfV0m8o/TgXSp7rr84I/AAAAAAAABUM/sIalfIl7Js4/s1600/hortavertical1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-irengiDs6bw/TgXX_hlKrCI/AAAAAAAABU4/lMGQ42JW8Og/s1600/z%C3%A9+e+vinicius+montando+a+horta.jpg
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mudança traria e que diferença faria, sendo apontadas como respostas: a 

possibilidade de sair do padrão do dia a dia; de colocar a arte dos estudantes no 

cotidiano; de motivar os alunos, os quais gostariam  de estar em um ambiente com 

seu jeito e de tornar o ambiente mais agradável. Além dessa ação, os alunos 

conversaram com alguns professores, visando a conseguir apoio, e divulgaram um 

texto  em O Piolho, jornal do Grêmio Estudantil, buscando  ampliar ainda mais a 

ideia e conseguir novo aliados. Na carta endereçada ao diretor do Colégio, o grupo 

enfatiza que o objetivo é desenvolver a arte relacional no meio estudantil e 

apresenta sua proposta, enfocando que pensaram durante um bom tempo sobre ela, 

e que a intenção era a de mudar realmente o Colégio. Expõem que, tendo como 

base o cotidano escolar, as salas de aula, onde eles ficam  por todas as manhãs, 

deveriam ser aconchegantes, agradáveis e do jeito dos alunos, e que a proposta 

seria a de pintar, grafitar, desenhar nas paredes da sala de aula, não para destruir o 

ambiente, mas para torná-lo mais agradável. Enfocam ainda que o projeto 

mobilizaria a arte do Colégio, bem como alunos e professores, que dando idéias e 

ajudando transformariam a Instituição em um lugar ainda melhor. Afirmando que o 

Colégio está “cheio“ de artistas, destacam que com essa proposta estariam 

ajudando a promover a arte na escola, o respeito pelo patrimônio, já que estariam 

ajudando a “fazer“, e oportunizando o companheirismo entre todos. Finalizando a 

carta, os alunos apontam que “projetos desse tipo têm sido utilizados em 

comunidades carentes de diferentes cidades do pais e também nas ruas, com 

importantes resultados socioculturais“.  

Apesar de todos os agenciamentos efetuados por esse último grupo de alunos,  a 

proposta até então não foi concretizada, uma vez que está relacionada a uma  

estrutura maior, dificil de promover mudanças radicais. Meios existem e foram 

apontados pelo grupo, como: pintar tapumes ou papelões que possam ser 

removíveis, podendo ser trocados ou retirados quando necessário; entretanto,  estas 

não foram realizadas. No ano passado, sem que eu nada perguntasse, o diretor 

comentou comigo que estava pensando numa possibilidade de efetuar a proposta 

dos alunos  num local de passagens. Ficou a intenção do gesto. O acontecimento e 

seu rastro. 
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A partir dessas pequenas experiências vivenciadas na Escola, verificamos que as 

aulas podem instigar para os desejos, as trocas, as relações, negociações, 

frustrações, encantamentos. Enfim, potências! Realizações, não realizações. 

Abertura para a concretização de desejos outros, ou de outros...  Aprendizagens no 

fluxo da vida. Pensar e fazer educação no par experiência/sentido. O sujeito da 

experiência, a escola -  lugar onde tem espaço o acontecimento. Eis o que vivemos! 

 

NOTAS 

                                                           
1 Nasceu em 19 de novembro de 1982, em Florianópolis - SC. É artista visual, professora, arte-educadora. 

Desde 2011 é professora colaboradora dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais do CEART 
– Centro de Artes, UDESC. Realiza pesquisas, exposições, oficinas, workshops, orientações artísticas, 
curadorias, projetos educativos, cursos de educação continuada, no Estado de Santa Catarina. 

2 Nota da autora: <http://obrer.wordpress.com>. 
3 Nota da autora (2014b): “A expressão Cartografias Afetivas, em itálico e com iniciais maiúsculas, refere-se ao 

nome do projeto. A mesma expressão, escrita em minúsculas e sem itálico, refere-se aos trabalhos mais 
caracterizados como cartografias”. 

4 Acadêmico em última fase do curso de Licenciatura em Artes Visuais, CEART, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC. Transita entre as linguagens da música e do vídeo. Atualmente dedica-se à área de 
produção musical. 

5 Nasceu em Buenos Aires em 1961. É professor da Columbia University School of Arts, em Nova York. Seu 
trabalho busca romper com a passividade do espectador e com o culto ao objeto de arte, buscando 
fundamentalmente unir pessoas. Suas exposições são muitas vezes baseadas na interação e troca entre os 
participantes. O artista frequentemente planeja espaços que convidam a interação e comunicação,  Alguns de 
seus trabalhos, além de acolher o público, convidam-no à ação. É o caso da exposição em que o artista 
instalou uma bateria no espaço expositivo para que os visitantes tocassem. 
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