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RESUMO 
Esse artigo apresenta espaços relacionais constituídos entre arte e ciência a partir do olhar 
múltiplo de pesquisadoras-professoras-artistas-cientistas e suas experiências com a 
formação docente. Trata da reflexão sobre a realidade de forma integrada à natureza e, por 
meio dos sentidos, do despertar dos modos de ser e de agir solidariamente. O envolvimento 
da escola com a comunidade é um eixo central do processo, onde práticas transformadoras 
se desenvolvem entremeando saberes escolares, comunitários e universitários em prol do 
educar de forma mais ampla e livre e, nesse sentido, propõe a revisão do espaço político de 
atuação do educador.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
educação; arte; ciência; formação. 
 
 
RESUMEN  
En este artículo se discute espacios relacionales entre el arte y la ciencia de la visión 
múltiple de investigadores-profesores-artistas-científicos y sus experimentos con la 
formación de docentes. Se trata de reflexionar sobre la realidad de una manera integrada 
con la naturaleza y, a través de los sentidos, despertar formas de ser y de actuar de forma 
conjunta. La participación de la escuela con la comunidad es un eje central de ese proceso 
en que se desarrollan las prácticas de tranformación intercalando conocimiento de la 
escuela, la comunidad y la universidad en apoyo de la educación más amplia y libre y, en 
este sentido, propone la revisión del papel del educador y su espacio político de actuación. 
 
PALAVRAS CLAVE: 
educación; arte; ciencia; formación.  
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Introdução: emergências poéticas para a formação 

A crise ambiental se amplia a cada estação. Das previsões alarmistas dos anos 70 

hoje calculamos seu válido clamor: dos rios e matas destruídos, segue o ambiente 

em maior comprometimento. Vivemos as alterações climáticas em exasperante 

expectativa. Em novo holocausto, estaremos provavelmente condenando a nós 

mesmos à asfixia. É neste cenário que Viveiros de Castro (2015) desenvolve sua 

antropologia para o Antropoceno, nova era onde o planeta inteiro agonizará. 

O escaldante sol de verão em seus dois graus de elevação como expectativa 

mundial foi a temperatura de fundo no início desse trabalho. As quatro 

pesquisadoras da UERJ que intentam abrir o campo de suas experiências com a 

transformação do espaço de vida imediato e próximo e consideram, para essa 

operação salva-vidas, a tácita aliança entre educadores de arte e ciência. A 

educação ambiental pela formação docente é parte nuclear deste novo momento. 

Esta deverá se desenvolver no interior de uma ética/estética, envolvendo sentidos e 

pensamento de forma integrada. Será preciso despertar novos modos de ser e estar 

integrados à natureza e ao estado coletivizado do agir solidário. Para este momento, 

saudamos a arte e a ciência da jardinagem como prática emergente na formação de 

educadores cada vez mais conscientes da sua capacidade de agenciar saberes de 

campos diferentes produzidos por atores igualmente diferentes – comunidade 

escolar e academia – em favor de soluções coletivas para demandas 

socioambientais. Em consonância, Pessoa e Azevedo (2015) reiteram que,  

A jardinagem é um ofício que emprega conhecimentos de arte e 
princípios da botânica, aliados às técnicas agrícolas, a fim de 
desenvolver o cultivo de jardins. O objetivo dos antigos jardineiros 
era modelar o ambiente externo de vivência do homem, quer fosse 
um pequeno jardim, um grande parque urbano, ou uma paisagem 
rural, procurando criar arranjos ou composições com valor estético, 
pensando na relação entre cores, texturas, volumes e massas, 
cheios e vazios, sombras e luzes, contraste e harmonia. (p. 34) 

Diferentemente de uma paisagem natural, os jardins implicam necessariamente a 

relação do homem com a natureza. Ao compor um jardim, o homem seleciona e 

ocupa um espaço e, nele, compõe elementos, estruturas e materiais ajustando 

equilíbrio e tensão entre beleza, funcionalidade, necessidade, possibilidade, ética e 

estética. Para Moore, Mitchell e Turnbull Jr. (2011) “jardins são paisagens retóricas”, 
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ou seja, é possível interpretar a intencionalidade do homem nesta composição, no 

cuidado permanente, na escolha das plantas, no uso de cada elemento, no tempo 

do desenvolver de cada espécie. O jardim passa a compor um laboratório onde o 

trabalho produz reflexão, um espaço onde as relações criam significados e são 

avivadas por meio da experiência, nos microambientes formados e na transformação 

que as estações, o clima, a incidência do sol e da chuva e a forma de apropriação 

do homem atuam naquela paisagem.  

Carneiro (2014) afirma que “jardim e paisagem se atravessam”. Sendo um espaço 

de prazer, contemplação e cuidados, os jardins se tornam pequenos refúgios 

simbólicos e sociais para os moradores das cidades. Cauquelin (2001) justifica esta 

lógica dizendo que as referências do campo se materializam nos jardins e, nele, os 

habitantes das paisagens urbanas encontram uma fuga para a paisagem natural. A 

referida autora afirma que jardins estão diretamente relacionados com questão da 

memória, cada ser humano guarda em sua história referências de jardins presentes 

na identidade dos lugares, como na casa dos avós, nas escolas, uma árvore 

marcante em determinada rua, o cheiro de uma flor, ou mesmo os jardins de 

infância, determinando assim, as paisagens dos diferentes tempos sociais. 

A paisagem urbana, cada vez mais construída, passa a exigir espaços de contato 

com a natureza, reconectar com algo da essência. O que antes era extensão de 

casa, agora toma um distanciamento, sequencias de edifícios com vários andares, 

reduzem espaços de moradia - e esta dinâmica reflete diretamente na morfologia da 

paisagem urbana. Nesta nova configuração, a prática dos jardins absorve outras 

funções, sendo implementados em locais determinados, nos entre lugares das 

edificações, uma ordenação da natureza conciliando aspectos decorativos e 

artísticos.  Segundo Carneiro (op. cit.),  

[...] o jardim é criado como obra de arte para ser apreciada e 
desfrutada pelo público, tendo a planta como seu principal elemento 
de expressão botânica e compreensão ecológica, um veículo de 
educação e socialização. Nesse sentido, é possível perceber um 
deslocamento da condição inicial dos jardins em residências privadas 
como prática de proteção e subsistência para um panorama de 
espaço público, sendo relacionado às funções sociais, artísticas e 
educativas. (p. 66)  
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As experiências no pequeno jardim da Rua Icaraí, Mangueira, no Rio de Janeiro, 

devem fazer acordar os nossos instintos de sobrevivência (figura 1). Apostamos aqui 

na prática de troca de experiências, sementes, mudas, plantio, cuidados - uma 

aproximação entre diferentes saberes. Processos que provocam questionamentos: 

O que não pode ser mais tolerado em nosso ambiente e como evitá-lo? Como fazer 

para melhorar as condições de bem-estar e promover encontros de troca e 

aprendizagens? O Jardim da Tia Neuma, denominado assim em homenagem à 

matriarca mangueirense, se apresenta como tácita empresa para congregar 

educadores e moradores da comunidade; visa trazer para o convívio em prática de 

vizinhança, pois UERJ e Mangueira são adjacentes, separadas apenas por uma 

larga via expressa, a Radial Oeste. A partir desse verdejamento, buscamos 

conhecer-nos em diálogo: educadores em situação de escuta ativa, proponentes 

afetivos, brincantes. Para as autoras desse trabalho o sentido está no fazer ciência e 

arte mobilizando a um só tempo, saberes desses dois campos de conhecimento. 

Durante a pesquisa, iniciada em 2011, envolvemos educadores em formação em 

diferentes graus (licenciatura, mestrado e doutorado) propondo a revisão do espaço 

político de atuação do educar para além da escola. Permanecemos em uma 

instância intermediária, no lugar “entre”, na produção de um trabalho colaborativo 

em pesquisa-ação. 

 

Fig. 1 – Capinar: escolher entre o que desenha de nós o 
espaço do jardim. Alguns espaços foram de cultivar o 
próprio capim para conter os grilos que são uma alegria 
para a meninada da escadaria na Rua Icaraí. Aqui 
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cultivamos a poesia do cravo e da rosa...                                  
Fonte: arquivos da pesquisa. 

O Jardim se localiza em frente à “Creche Escola Nação Mangueirense” 

(C.E.N.M./SMERJ) e sua equipe pedagógica também está envolvida neste processo. 

Ao permanecermos nesse limiar entre escola e comunidade, instigando a relação de 

abertura e envolvimento do entre-lugar; nosso objetivo maior é entremear os 

saberes escolares, comunitários e universitários. Assim, a universidade se exercita 

em práticas formadoras (in)(trans)disciplinares em espaço aberto, livre, não 

institucionalizado.  

O dentro e o fora: espaços verdejantes para um saber comum 

A desumanização da escola pode ser percebida claramente no espaço 

predominantemente cinza, na arquitetura de espaços uniformes e vazios; a aridez 

que às vezes é combatida com exagerados desenhos e colagens de figuras e 

personagens, uma maquiagem que pode se tornar grotesca, na medida de sua 

exacerbação, nessa tentativa de humanizar o espaço escolar. Zan e Possato (2014) 

vão pesquisar a arquitetura escolar e ressaltar a “violência da escola” na perspectiva 

de que “através da estrutura arquitetônica dos prédios e do mau estado dos 

mesmos, se expressa mais uma manifestação de violência contra os estudantes, 

especialmente os das periferias dos grandes centros” (p. 2179). Não apenas os mais 

periféricos, mas todas as estruturas dos prédios escolares – com poucas exceções, 

sofrem desse distanciamento. 

Foucault (1983) há muito havia chamado atenção para essa nítida constituição do 

espaço escolar como espaço disciplinador, afirmando a íntima aproximação entre a 

escola, a prisão e o hospício. A qualidade prisional, o sentido de se estar confinado 

e contido, isolado e silenciado, também é forma de vigiar: é muito mais aparente a 

dissidência e ela se torna logo alvo de atenção e regulação. Uma educação que se 

pode realizar em um Jardim da Infância, como propunha Froebel, fala deste cultivo 

que é afinado com os ritmos da vida e que se faz em convivência. Uma só flor não 

faz um jardim. 

A distância do âmbito da natureza promove esse plano racional estéril, vazio que 

pode ser validado em sua analogia ao estado da “tabula rasa” do ensino que se 

atualiza na prerrogativa de uma “base”. Sobre as possíveis divisórias entre 40% de 
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diferença e os 60% de uma base comum, nos perguntamos sobre o programa de 

racionalização excessiva e de suas operações tecnicistas que buscam servir como 

modelares a uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cuja elaboração está 

em curso como prioridade de nosso Ministério da Educação. Esperamos motivar a 

que os espaços naturais possam estar também dentro deste espaço das diferenças. 

Cada um é também expressão do que seu contexto produz, fazendo parte de um 

meio ambiente particularizado, um nicho ecológico também integra nossas maneiras 

de pensar, emocionar e agir. A ciência afirma essa particularidade, assinalando os 

limites a que devemos dar a esse racionalismo redutor. A “BASE”, em seus 

discursos defensores, deixa de lado a complexidade afirmada pela ciência 

contemporânea e quer compactar ao mínimo o que é, em si, como complexidade, 

irredutível.  Como reduzir o que é enredado em muitos vetores sociais, que tem 

extenso percurso no tempo histórico e na política do conhecimento? 

Nutrir e educar – o Jardim de Infância 

O que as estruturas dos prédios escolares, os cursos de formação de professores, a 

Base Nacional Comum Curricular, o Jardim de infância, a crise ambiental e as 

políticas de currículo têm a ver com a proposta que aqui se apresenta? 

Latour (1994), ao explicitar a estreita associação entre os humanos e não-humanos, 

em seu diferentes modos de existência, chama nossa atenção para o quanto somos 

constituídos pelos objetos, o quanto eles podem dizer sobre a nossa humanidade. O 

que a disposição dos ambientes escolares, seus mobiliários, a estrutura predial, 

seus espaços têm nos ensinado? Costa (2014), por exemplo, procura refletir sobre o 

cotidiano escolar e o papel dos objetos na escola amparada na teoria ator-rede, ou 

seja, na ideia de não separação entre natureza e cultura, entendendo que os objetos 

produzidos na tecnociência são coadjuvantes na construção e na produção do 

conhecimento, transformando a realidade. Para a autora, “os prédios e objetos 

escolares dialogam com a sociedade, falam do que foi feito e apontam para o que se 

pretende construir” (p.10). Em certa medida, Zan e Possato (op. cit.) reforçam esta 

ideia ao denunciarem o caráter opressivo e violento expresso na estrutura física dos 

prédios escolares. Ao defendermos, nos cursos de formação docente, uma 

integração entre o ensino de ciências e as artes, e entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, pretendemos duvidar da necessidade de reproduzir práticas 
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que reiteram o encarceramento dos estudantes, seja nas salas de aula, entre quatro 

paredes, ou mesmo no que diz respeito à sua expressão e criatividade. 

Ao mesmo tempo, nos perguntamos: O que significa uma base curricular comum? 

Macedo, Nascimento e Guerra (2014) alertam que “muitas experiências com 

currículos de base comum tem dificuldades de nutrir uma visão multicultural de 

formação, uma vez que não contemplam as diversidades vivas das experiências e 

relações socioculturais.” (p. 1558). O caráter redutor e tecnicista da Base é criticado 

pelos autores, entendendo que este pode significar: 

[...] controle intensificado do conhecimento eleito como formativo, da 

carreira dos professores e da performance de aprendizagem dos 
estudantes via avaliações em grande escala, através de uma 
estruturação com regulação financista e claras vinculações 
mercadológicas. Entendemos, ademais, que neste cenário não 
podemos pensar em experiências formativas como um fenômeno 
que nasce do debate valorado dos conteúdos, experiências e formas 
de currículo. (p. 1560) 

Perguntamos ainda sobre o que pode significar uma base curricular fechada para os 

mais pequenos. Para o alemão Friedrich Froebel (1782–1852), o idealizador do 

Jardim de Infância (Kindergarten), é por meio da educação que a criança vai se 

reconhecer como membro vivo do todo. A ideia de criar um "jardim da infância" parte 

do princípio de que as crianças devem ser cultivadas e cuidadas assim como os 

jardineiros participam no processo de desenvolvimento das plantas. Desta forma, 

colocá-las em contato com a natureza, permitiria que aprendessem sobre si mesmas 

e sobre o mundo (CARDOSO FILHO, 2006).  

Em entrevista, ao discorrer sobre a crise ambiental e o “fim das utopias”, Baumman 

(2009) lembra que “os jardineiros sabem bem que tipos de plantas devem e não 

devem crescer e que tudo está sob seus cuidados” (p. 2). Para ele, “é do jardineiro 

que tendem a sair os mais fervorosos produtores de utopias” (idem). Neste contexto, 

nutrir e educar são uma coisa só. Não caberia uma única receita, uma única forma 

de tratar o solo, o alimento básico da vida...  Sendo assim, mais uma questão se 

apresenta: Por que nos esquecemos dos jardins? (figura 2).  
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Fig. 2 – Por que nos esquecemos dos jardins? História 
da vivência contemplativa e lúdica. Imagem do primeiro 
Jardim da Infância do Brasil, São Paulo, 1908.  Fonte: 
https://ieccmemorias.wordpress.com/page/189/?src=ann
ual_recap_commenters 

 

Os jardins como outro espaço e outro tempo na formação do educador: as 

plantas nos humanizam 

No livro intitulado A Botânica de Leonardo da Vinci, Fritjof Capra (2011) descreve a 

concepção de ciência de Leonardo e destaca que: 

Nos seus quadros, ele sempre representa plantas em seu habitat e a 
sua síntese entre arte e ciência estava imbuída de consciência 
ecológica. Ele não percorreu o caminho da ciência e da engenharia 
para dominar a natureza, como Francis Bacon afirmará um século 
mais tarde. Ao contrário, ele teve um respeito profundo por toda 
espécie de vida, uma especial compaixão pelos animais e uma 
grande deferência e veneração pela complexidade e abundância da 
natureza. (p. 43) 

 Para além da percepção da complexidade e capacidade de nos encantar atribuídas 

à natureza, está a relação entre a consciência ecológica e a concepção do que é 

conhecer – que Capra reconhece em da Vinci – e queremos enfatizar (figura 3). 

 

https://ieccmemorias.wordpress.com/page/189/?src=annual_recap_commenters
https://ieccmemorias.wordpress.com/page/189/?src=annual_recap_commenters
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Fig. 3 – O prazer e a dor, detalhe de desenho de Leonardo da Vinci. 
Fonte: sonhar1000.blogspot.com.br/2011/07/antagonismos.html 

  

O que será que essa relação guarda de tão relevante para a formação docente, do 

ponto de vista destas autoras? O trabalho que vem sendo realizado na construção 

de saberes comunais partilhado com futuros educadores envolvidos em um certo 

modo de conhecer, uma certa concepção de ciência, que fertiliza uma concepção de 

educação menos tecnicista e menos redutora. Então, para nós, do que é nutrida 

essa relação na prática? Primeiro de tudo, criar espaço para perguntas, mais que 

para as respostas, praticar perguntar, duvidar, formular questões, identificar o que 

nos inquieta, nos motiva querer investigar, aprender a transformar demandas 

concretas em problemas intelectuais, questões de pesquisa. Para isso, buscamos 

seguir os passos indicados por Isabelle Stengers (2013) em “Uma outra ciência é 

possível”, quando sugere uma reflexão sobre o tempo da pesquisa, trazendo a 

noção de uma desaceleração da ciência. Stengers nos pede para irmos mais 

devagar, um mais devagar teórico. Assim, assumimos que é preciso observar mais, 

perceber mais, hesitar mais ao construirmos um conhecimento sobre a realidade 

que nos interessa compreender. Annemarie Mol (2005) chama isso de política 

ontológica: tal política tira o pesquisador do lugar daquele que sabe e ele passa a se 

sentar no lugar de experimentador, do que não tem pressa, do que não queima 

etapas. O pesquisador vai para o lugar daquele que não deixa que os fatos o levem 

tão rapidamente para uma conclusão. Nessa situação, a proposta de verdade 

cientifica está à frente, é uma possibilidade, não há garantia de que vai dar certo! 

Nessa condição de pesquisa, o educador em formação experimenta uma outra 

http://sonhar1000.blogspot.com.br/2011/07/antagonismos.html
http://sonhar1000.blogspot.com.br/2011/07/antagonismos.html


 

2941 EXPERIÊNCIAS DO SABER EM ARTE E CIÊNCIA – ESPAÇOS VERDEJANTES E FORMAS COMUNAIS 
Isabela Frade / UERJ, Fátima Branquinho / UERJ, Fátima Kzam / UERJ, Daniele Alves / Doutoranda PPGARTES – UERJ  
Simpósio 6 – Discursos e Práticas: espacialidades em sincronias e diacronias no ensino da arte 

 

concepção de ciência onde a observação abre espaço para duvidar e isso nos faz 

sentir mais humanos, mais parceiros do tempo do que dominados por ele. No deleite 

dessa experiência intelectual, acreditamos ser possível perceber o tempo como um 

híbrido de tempos.  

 

Fig. 4 – Nosso saudoso pé de chuchu. Aprendemos, com a 
morte da planta, que existem seres que não crescem sem 

liberdade. Fonte: arquivos da pesquisa. 

Concordando com Latour (1994), percebemos que  

[...] tal temporalidade não força o uso das etiquetas “arcaicos” ou 
“avançados”, já que todo agrupamento de elementos 
contemporâneos pode juntar elementos pertencentes a todos os 
tempos. Em um quadro desse tipo, nossas ações são enfim 
reconhecidas como politemporais. (p. 74) 

A postura epistemológica que rejeita a noção de tempo como seta irreversível – 

progresso ou decadência – transgride, assim, a noção de tempo assumida pela 

concepção hegemônica de ciência e abre espaço para a prática de outra ciência em 

que a realidade estudada vai emergindo por meio das mediações e processos que 

vamos identificando ao seguir os atores do cotidiano, nos processos, nas ações que 

praticam, naquilo que “fazem-fazer”. Significa buscar compreender a realidade a 

partir de um olhar menos contaminado com categorias prévias. Então, na prática, 

qual é a estratégia para explicar o social, esse nosso mundo comum e reconhecer 

os diálogos nas diferenças construindo saberes comunais? Latour (2012) aconselha: 

“Siga os atores, descreva as associações!” E, isso é tão simples quanto difícil, pois 

implica considerar o papel dos não humanos, tal como os jardins, reconhecendo que 
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eles têm agência, provocam associações, produzem associações. Isso nos ajuda a 

construir o argumento sobre a existência do que ressoa do saber tradicional/popular 

no saber científico e vice versa, argumento que fortalece a não hierarquização entre 

eles. Nós, sociedade científica e técnica, que somos tecidos na heterogeneidade 

humano x não-humano, em diálogo com as sociedades que não têm a ciência como 

instrumento de leitura do mundo. É diante dessa noção de interdependência que 

refazemos a pergunta: O que é humano? O que conta como humano? E o que isso 

conta na nossa humanidade? 

Conclusões 

Autores de diferentes matizes teóricos têm nos ajudado a refletir sobre a 

possibilidade segundo a qual nossa sociedade científica e técnica pode não se 

encaixar na dicotomia natureza-sociedade. Segundo Sahlins (2007), a “natureza 

humana é a cultura”. Redesenhar as fronteiras entre humano e não humano, rever a 

noção de tempo, observar a realidade bem devagar, degustando-a, sem categorias 

prévias, seguindo os atores que "fazem-fazer", independentemente se são humanos 

ou não, são procedimentos teórico-metodológicos que podem contribuir para 

desfazer como absolutas outras dicotomias do nosso cotidiano: natural/sobrenatural, 

racional/sensível, fato/contexto, popular/científico, sagrado/profano, ocidente/oriente, 

vida/não vida. 
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Fig. 5 – O enfrentamento de Clarice com a touceira 
de capim. Uma resistência incalculável antes da 
ação de cultivo, esta nos liga indissoluvelmente à 
morte, ao poder do jardineiro como demiurgo.  As 
ferramentas, extensões do corpo, são agentes 
educadores, a requerer ajuste, cuidado, 
persistência. Devemos notar que o registro 
fotográfico exclui a enxada, ainda não consciente de 
do poder humanizante da ferramenta. Fonte: 
arquivos da pesquisa. 

Então, o que entendemos como humanizar, tornar-se humano ou mais humano? Em 

que contexto de pensamento essa pergunta faz sentido para essa pesquisa? E o 

que ela tem a ver com a concepção hegemônica de ciência ou de arte? É o que 

estamos buscando experimentar com a atividade que estamos realizando na 

Mangueira, compreendendo e sentindo que uma parte da nossa humanidade é 

composta pela inumanidade do jardim. Assim, apurando nossa consciência 

ecológica, sentimos que as plantas nos humanizam e confirmamos, em 

cumplicidade com o educador em formação, que uma outra ciência é possível. 

Experimentamos a produção de um lugar comum, um jardim, para uma arte sem 

autoria. Nesse campo relacional, arte, ciência, educação, comunidade e natureza se 

reconciliam numa espécie de fomento delicado e muito fecundo. Uma aliança de 

aprendizado, experiência, criação e liberdade. Este não deixa de ser um grande 

aprendizado político que acolhe o convite transgressor de Manoel de Barros (1996) 
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quando nos diz que “é preciso transver o mundo”. O resultado dessa transgressão 

diz alguma coisa? E faz sentido formular ainda a questão: Será que humano não 

pode ser o efeito dessa heterogeneidade?  

 

Fig.6 – Uma moça-flor, um ser híbrido, distribuiu 
“mimos”. Personagem criado pela carnavalesca Beth 
Jorge para animar as narrativas que exploram as 
relações entre os seres no jardim. Fonte: arquivos da 
pesquisa. 

Assumindo esses procedimentos de pesquisa ajudamos a ciência e a arte a se 

apresentarem como diferença radical frente a outros saberes. Entendemos que a 

escolha por essa postura epistemológica é eminentemente política. Acreditamos que 

essas noções deságuam na possibilidade de desconstruir a hierarquia de saberes, 

reconhecer, aceitar e se permitir fertilizar a partir das diferenças, esvaziando a 

pretensão de deter as verdades sobre as coisas, sobre a realidade e, afinal, 

construir saberes comunais. 
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