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RESUMO 
Este artigo resulta de uma performance, isto é, de uma prática estético-pedagógica, em 
forma escrita, que se oferece à coerção da linguagem verbal para ser comunicada alhures. 
Foi parte de uma recepção aos calouros, em 2017, no Departamento de Arte Visual, na 
Universidade Estadual de Londrina. Entretanto, decidiu-se destacar, desta performance, 
apenas um pormenor, a saber, uma Trouxa de Retalhos, que foi costurada junto com outras, 
por estudantes e professores, e está inacabada à espera de ações subsequentes. Assim, é 
uma descrição interrogativa que não visa a respostas de um problema mais amplo: a arte 
experimental só é recebida plenamente nas escolas e IES? 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Poética visual; Arte experimental; Educação. 
 
 
RESUMEN 
Este artículo resulta de una actuación, es decir, de una práctica estético-pedagógica, en 
forma escrita, que se ofrece a la coerción del lenguaje verbal para ser comunicada alhuras. 
Fue parte de una recepción a los caballeros, en 2017, en el Departamento de Arte Visual, en 
la Universidad Estatal de Londrina. Sin embargo, se decidió destacar, de esta performance, 
apenas un detalle, a saber, un Mugabe de recortes, que fue cosido junto a otras, por 
estudiantes y profesores, y está inacabada a la espera de acciones subsiguientes. Así, es 
una descripción interrogativa que no busca respuestas de un problema más amplio: el arte 
experimental sólo se recibe plenamente en las escuelas e IES? 
 
PALAVRAS CLAVE 
Poética visual; Arte experimental; Educación. 
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A TROUXA 

"Onde agora? Quando agora? Quem agora? Sem me perguntar isso. 
Dizer eu. Sem o pensar. Chamar isso de perguntas, hipóteses. Ir 
adiante, chamar isso de ir, chamar isso de adiante. Pode ser que um 
dia, primeiro passo, vá, eu tenha simplesmente ficado, no qual, em 
vez de sair, segundo um velho hábito, passar o dia e a noite tão 
longe quanto possível de casa, não era longe. (...) Haveria outros 
fundos, mais abaixo? Aos quais se chegue por aqui? Estúpida 
obsessão da profundeza. Haverá outros lugares previstos para nós, 
dos quais este onde estou, com Malone, é apenas a entrada? (...) 
Não me farei mais perguntas."1 

 

INTRODUÇÃO 
Este artigo surgiu de uma prática artística experimental na universidade,2 há menos 

de um mês, que visa à reflexão da proposta de costurar trouxas de tecidos, na 

recepção, para os estudantes ingressantes em 2017. Dizer que a arte experimental 

encontra na universidade o seu lugar mais apropriado é nossa indagação e tarefa 

recente, além disso, não há aura de obra de arte ao redor das trouxas, por serem 

elas experiências de costura coletiva sem visarem ao reconhecimento de obra 

artística, pois seus objetivos são momentâneos. Assim, a prática de amontoar e 

costurar retalhos de tecidos tem sido tarefa do coletivo Barafunda, composto por 

professores e estudantes pesquisadores que compõem um projeto de pesquisa3 no 

referido Departamento. 

Os autores que apoiam nosso pensamento são os filósofos Edmund Husserl e 

Martin Heidegger. O autor que ajuda a enxugar nossa escrita é Samuel Beckett; 

Antonin Artaud gerou uma tonalidade de revolta em nosso pensamento, 

fermentando nossa vulnerável serenidade. 

Trata-se, portanto, de uma reflexão a partir de experiências com conversas, costuras 

e narrativas autobiográficas em algumas ações do coletivo Barafunda. 

Sim, a esmo com a subjetividade 

A formação do artista, professor e pesquisador em artes, poderia banir, de seus 

sujeitos atuantes, o solipsismo. Permanecer na transitoriedade entre a subjetividade 
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e a coletividade, ou seja, entre a idiossincrasia e as vicissitudes 

histórico/acadêmicas que são um pressuposto nuclear da referida pesquisa. 

Para explicar a Trouxa, o autor solicita a permissão de um devaneio: quando é vista 

uma cidade a distância, percebe-se um emaranhado de pontos luminosos 

interligados por linhas invisíveis. Desse modo, é de se imaginar uma grande rede 

feita de tecido brilhante, configurada por uma trama inapreensível e inominável. O 

autor supõe, ainda, que essa rede foi costurada por postes de iluminação pública, 

também, de longe, invisíveis, mas passíveis de aparecerem na imaginação do autor 

como agulhas que levam as linhas dos fios elétricos até os limites da cidade. Assim, 

esta metáfora é um dos modos de transcrever a Trouxa de retalhos, foco deste 

artigo.  

 
Foto 1 

A referida pesquisa é uma ação que possibilitou a aproximação dessa suposta 

cidade, para apresentar a Trouxa costurada como remanescência das experiências 

estéticas obtidas na disciplina de desenho.4 

O autor questiona a possibilidade de haver arte na Universidade. À medida que se 

aproximam os processos de criação das pesquisas dos professores, em geral, os 

mesmos defrontam com dificuldades e monólogos que se escapam por serem 

sujeitos alheios ao coletivo. Existe neste artigo, a busca do reconhecimento no grupo 

que compõe o referido Departamento e o autor busca à interação com as outras 

pesquisas, embora não tendo ele obtido resultados positivos imediatos. 
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Foi visto, também, à educação, evidentemente. Educação, no sentido de pedagogia 

estética, isto é, um legado cultural representado pelo entendimento de que a obra de 

arte educa pela estética. Quando o homem nasce, a cultura já está existindo no 

mundo, muito antes de qualquer coisa, e é reforçada pelos autores e para os 

autores. A estética educa ao comover, de maneira trágica, mais pela ficção do que 

pela explicação ou pela demonstração de alguma lógica. 

A educação trabalhada é uma das ruas da suposta cidade que o autor viu de longe 

no início deste escrito. Essa suposta rua é margeada por dois lados, a saber, a 

estética e a prática pedagógica, que pertencem à mesma metáfora da cidade vista 

de longe.  

O autor, ainda parado, esteticamente, como professores, em nossas atividades, 

achatados naquilo que criamos como coisas belas afirmadas por subjetividades e 

razões que requerem cada vez mais direitos e menos deveres. Isto ocorre por que o 

autor se encontra no mundo como um ser-isolado e remanescente, que afronta o 

mesmo em estado de atavismo arcaico. Infelizmente, cada qual se encerra em uma 

caixa de representação fechada por espelhos.  Conforme DIDI-HUBERMAN:  

Kant, de forma pertinente, nos enunciou limites. Ele desenhou, como 
do interior, os contornos de uma rede - estranha rede opaca cujas 
malhas seriam feitas apenas de espelhos. É um dispositivo de 
encerramento, extensível como pode ser uma rede, é verdade, mas 
tão fechado quanto uma caixa: a caixa da representação em cuja 
parede todo sujeito esbarrará como no reflexo de si mesmo (2013, p. 
185).  

Quando esses limites surgem, vislumbra-se como sujeitos pensantes e surge sobre 

os mesmos, eles surpreendem o autor como criadores de um trabalho solipsista, 

com máscaras, uniformes, máquinas etc., que aprisionam seus desenvolvedores.  



 

 
GARCIA, Cláudio Luiz. A trouxa, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 
2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
2017. p.1407-1418. 

1411 

 
Foto 2 

Na Universidade, o autor entra em confronto com sua própria imagem, e logo ele 

percebe que esta, felizmente, se dilui no emaranhado micro urbano da Instituição, 

mas, infelizmente, também, devido às imposições legais que regem a mesma. 

Muitas vezes é necessário, para compreendê-las e não visualizar, sequer, a cidade 

de longe iluminada, apenas uma cidade embaçada. Quando as leis impedem a 

usurpação e o exagero de cobranças e direitos, mostram-se eficientes e válidas, 

entretanto, apresentam brechas que oportunizam o exagero e o abuso, o que, 

infelizmente, cerceia quem, de fato, pesquisa. Esta questão ética, porém, está 

distante de foco da mesma. 

Voltando ao foco deste estudo, ou seja, ao processo de criação centrado na costura 

da Trouxa, que foi atravessada por um pensamento em trânsito, entre a 

modernidade e a contemporaneidade.  

A herança da modernidade, iniciada no século XVII, de um ponto de vista solipsista, 

chegou até nós quando nascemos e nos tornamos presença no mundo. Talvez, 

seria melhor se nos pensássemos como presença transitória ou como transeuntes. 

Não há mais lugar, na visão do autor, para o sujeito das sensações, que, separado 

do mundo, percebe os objetos e os viventes que o rodeiam para tecer sua análise, 

sua reflexão, e, por fim, seu processo de criação.  

A Trouxa de retalhos é oriunda dessa preocupação com o solipsismo, pois, a grosso 

modo, o que se pensa o solipsista como um sujeito voltado apenas para suas 
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subjetividades, sem ultrapassar a caixa de representação especular, à qual já foi 

feita referência aqui neste texto. 

 
Foto 3 

O coletivo BARAFUNDA está em interação com os viventes do mundo da 

Universidade, e a Trouxa de retalhos surgiu, como proposta, em consequência dos 

tecidos usados, como já dito, pelo coletivo, em ações anteriores, coordenadas pelo 

professor, autor deste artigo.  

O mesmo está em estado artístico e alimentando-se de conhecimento não 

sistematizável, assim, o autor se comprime, na Trouxa, seu pensamento estético-

pedagógico de professores e pesquisadores em artes. A Trouxa, em seus 

pormenores, pode ser descrita como um objeto constituído de tecidos, barbantes e 
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linhas que envolvem coisas, em camadas perdidas nos tecidos, pelo cheiro da 

canela. 

 
Foto 4 

Ser "trouxa", na maquinação dos gestos de costurar tecidos amassados, recamados, 

é o mesmo que ocultar objetos e condensar cheiros por consequência do tingimento 

dos tecidos em cores de canela diluída em álcool. Portanto, o resultado aparece 

entre tecidos, cheiros, coisas e laços tecidos como veias ressecadas. 

Arte como experiência de conhecimento 

Ao entender o conhecimento, não a partir de dualidades simples, reducionistas e 

separadas entre si, faz se aproximar o autor da expressão artística dos 

neoconcretistas, ou seja: da fenomenologia na obra de Lygia Clark e Hélio Oiticica. 

As obras desses artistas, sobretudo, as do final de suas vidas, foram colocadas, em 

algumas exposições que o autor visitou,5 como objetos para serem vivenciados por 

espectadores, em propostas curatoriais contemporâneas. Elas propunham uma 

relação direta da obra com o espectador, que, se estivesse desinformado das 

circunstâncias nas quais tais obras foram criadas, não alcançaria a experiência 

estética proposta. No entanto, o mesmo se sente alheio a tudo aquilo, como se 

estivesse visitando uma exposição tradicional. Essa idiossincrasia resultou de da 

frieza do mesmo preconceituosa ou da sensação de estar no ambiente inadequado 

para uma fruição mais envolvente? Quem deseja entrar em contato com obras 

experimentais deve ir a museus ou aos ateliês de artistas? Será que os museus 
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servem para mostrar obras acabadas e não as experimentais, ou estas são para 

serem vivenciadas em escolas ou IES (Instituição de Ensino Superior)?  

Prosseguimos o pensamento do autor adiando as respostas 

A "frieza" que o mesmo sente nas exposições visitadas na Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, em 2006, e no MAM (Museu de Arte Moderna) do Rio de Janeiro, em 

2002, fez com que as ações experimentais em ambientes institucionais impedissem 

a "experienciação"? portanto, é suposto que, se o lugar fosse menos constrangedor, 

seria possível obter uma experiência estética mais próxima das propostas desses 

artistas? Quando ocorreram as visitas ás duas exposições, foi percebido que não foi 

possível uma fruição correspondente à expectativa provocada pela curadoria das 

obras de Hélio Oiticica e Lygia Clark lá expostas. Quando ocorreu o ingresso na 

Universidade, o autor recebeu as experiências estéticas para que o mesmo pudesse 

observar o conteudo dos textos críticos e das exposições citadas.  

Assim, embora preconceitos foram percebidos, como "friezas" e distanciamento de 

alguns e total aceitação de outros, deu-se procfedimento com nossas experiências 

até o presente momento, vivenciando-as da maneira mais simples possível. Surgiu a 

pergunta: O distanciamento vivido nas referidas exposições decorre de nossos 

preconceitos ou são os museus um espaço institucional inadequado? Ao interagir 

com as obras, quando em exposição, o autor se viu diante das propostas com frieza 

e cautela devido a algum sentimento que impediu e atrasa nossa recepção estética? 

Quais são os sentimentos que atrasam a fruição desejada? Artaud escreve:  

"Os sentimentos atrasam, 
as paixões atrasam, 
as instituições atrasam, 
está tudo a mais, nesse demais sempre a 
pesar sobre a existência, ela própria uma ideia 
a mais, 
filósofos, sábios, médicos, padres, pouco a 
pouco, de mansinho e brutalmente, têm-nos 
feito esta vida falsa 
porque não há profundidade nas coisas, 
não há além, nem mais voragem do que a que 
formos capazes de lá pôr 
já, 
sem ideia nem entidade, 
nem imanência nem instância, 
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nada me espera para me pedir contas, 
mas eu tenho contas a pedir a alguns ignóbeis 
velhos labregos da doutrina, 
contas a pedir por retardarem a vida 
com os seus sentimentos, paixões, instituições" (1993, p.22). 

 

A experiência estética, os sentimentos, as experiências se atrasam e se 

desvanecem diante do aspecto inacabado que se mostra como uma não-obra ou 

uma obra experimental? Sem respostas, deve-se perguntar: Quando o processo de 

costura se interrompe, a Trouxa nos indaga o quê? Sou obra, coisa ou objeto 

simbólico? Represento uma ação ou uma coisa em estado estético a caminho de 

outros, subsequentes? 

 
Foto 5 

Quais são os sentimentos das instituições que atrasam a fruição quando as pessoas 

se enquadram diante do inacabado, da obra em processo? Quando o autor pensa 

em obra de arte, ele se remete à eternidade, às Instituições, ao glamour que se 

imagina no reconhecimento externo de quem a fez. Quando se fala em arte 

experimental, estamos voltados para as experiências, em si, pelas quais todos 

podemos passar, ou é recusado o eterno e surge a recaída no estado aberto para o 

porvir? Os artistas, em estado artístico, como o autor, nas Universidades e Escolas, 

podem reconhecer as qualidades estéticas de suas obras ou precisam das 

instituições para lhes atribuir o valor de obra de arte? Quais os sentimentos que 

atrasam essa fruição, tanto no fazer quanto na recepção da obra? As Instituições 

culturais, as religiões, as instituições educacionais, entre outras, detêm o poder de 

atrasar ou de atribuir valores às obras experimentais? 
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Foto 6 

O autor segue sem respostas, e, com isso, refaz perguntas e destaca uma afirmação 

de Heidegger:  

É o que indica o mau uso atual de entender o conhecimento como 
uma 'relação entre sujeito e objeto', modo de entender que abriga 
tanto 'verdade' quanto vacuidade. Além de que, sujeito e objeto não 
coincidem com o Dasein e mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 187).  

O autor estava presente na costura da Trouxa,  no mundo, e, juntos das coisas, 

comprimindo-as entre os tecidos, embora, nesse juntar, entre sujeitos, coisas, 

objetos, quando se esquece a forma e a representação. Entretanto, enquanto 

transitoriedades, se vive para a pesquisa que modifica quem a desenvolve e faz o 

autor se apropriar na ação de costurar e conversar 

Assim, este artigo não visa a dar respostas, mas a propor um caminho de artista 

experimental nas Instituições de Educação Superior (IES), não como único meio de 

se chegar a algo, mas como um lugar das experiências estético-pedagógicas.    

Portanto, o autor não visa à Trouxa de retalhos como um objeto de criação artística 

com significados em si. Além disso, embora não se trate, aqui, de objeto relacional 

com sujeitos, mas da ação em processo de costurar um amontoado de tecidos, a 

partir da qual cria-se ideias, refaz-se laços afetivos e desperta interesses diversos, a 

saber: encontro de artistas que se dispuseram a agir com gestos simples, sem 

propósitos, conversar sobre os interesses estéticos e afetivos de cada um e como 

tudo isso pode ser amontoado em um coletivo. 
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Na verdade, da ação, cria-se um pensamento meditativo sobre o fazer a Trouxa 

como um gesto contínuo e reflexivo em direção à uma reciprocidade de vozes que 

agiram segundo alguns verbos, a saber: costurar, juntar, recamar, amarrar etc.. 

Marguerite Yourcenar escreve, em Memórias de Adriano, o seguinte: "Os poetas 

também me ocuparam: gostava de arrancar a um passado longínquo aquelas vozes 

plenas e puras." (1980, p. 217) Em nosso pensamento meditativo, encontramos 

vozes atávicas e ancestrais costurando palavras.   

COSTURAR E JUNTAR PALAVRAS 
Entre juntar coisas, tecidos, linhas, agulhas, cosemos a Trouxa. A interação entre o 

juntar e o costurar possibilitou que ações distintas e opostas se complementassem 

na maquinação da costura. 

É proposto aos estudantes interessados em ações experimentais que costurem, 

recortem e comprimam tecidos e objetos em outras dezenas de "trouxas". Estas, no 

momento, encontram-se ainda em elaboração por sujeitos distintos, cada qual em 

seu tempo. 

A Trouxa, de modo menos descritivo, guarda, entre o centro e a beirada, um espaço 

macio e permeável, e cada qual pode estar situado em algum ponto entre esses 

extremos, num movimento perpétuo, que faz dessas duas extremidades o instante 

em que dura a fruição.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Se a arte experimental encontrar seu lugar na IES, encontrará algum sentido em 

outra instituição museológica? O autor responde: enquanto o museu guardar obras 

como valores monetários, taxas de seguradoras, interesses mercadológicos, crê-se 

que não há espaço para as experimentações. Uma Instituição financeira e cultural 

fará curadorias apenas de obras acabadas, eternizadas e fixadas no tempo. As 

experiências artísticas estão relacionadas com as vivências, e estas podem ser 

atualizadas, segundo a potência virtual que cada uma conterá, enquanto houver 

público participativo, com vozes ativas, passivas, reflexivas e recíprocas. Portanto, 

não se sabe qual o destino das experiências atualizadas mediante as virtualidades 

de cada obra experimental. A origem da experiência primeira pode ter passado 

despercebida, mas as repetições serão voluntárias e decisivas para o aspecto 
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transeunte da obra experimental, a espera de um destino que foi marcado pela 

primeira experiência e vendado assim que esta terminou.  

Partindo do pressuposto de que a fenomenologia é uma descrição das vivências e 

que seu foco é a imagem, apenas descreve-se a experiência com a Trouxa 

enquanto imagem, objeto, visualização, experiência fugaz etc. Apesar de ser 

lançada a ideia hipotética de que a arte contemporânea só encontrará seu lugar nas 

IESs, o autor passa, a partir daqui, a se opor a tal ideia, pois todos são transeuntes 

aprisionados a um tempo linear que os prega susto a cada vez que se observa nos 

espelhos das ações estético-pedagógicas. 

 
Notas 
                                                 
1
 BECKETT, Samuel, O inominável. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 

2
 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Arte Visual.  

3
 Projeto de Pesquisa cadastrado sob o número 09544, na Proppg - Universidade Estadual de Londrina, em 

2016. 
4
 Quando ministramos a disciplina de desenho para os membros turma, cuja maioria pertence ao grupo, 

propusemos experiências com tecidos e instalações no espaço entre os prédios das artes e da pedagogia, bem 
como, em lugares rurais, nos arredores de Londrina - PR. Os tecidos remanescentes das ações anteriores são 
os que hoje formam as trouxas de retalhos. 
5
 Refiro-me aqui à visitas feitas muito antes desse grupo de pesquisa ser formado.  
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