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RESUMO 
O presente artigo apresenta uma reflexão acerca de possíveis caminhos do professor/ 
artista. O fio condutor dessa reflexão é a obra Diáspora da professora/artista Marcia Porto, 
assim como uma breve entrevista concedida pela mesma. Discute-se o papel da memória e 
das diásporas internas necessárias à compreensão da figura do professor/artista.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Professor; artista; memória; dispersão. 
  
 
ABSTRACT  
The article presents a reflection about possible paths of the teacher / artist. The guiding 
thread of this reflection is Diaspora of the teacher / artist Marcia Porto, as well as a brief 
interview granted by the same. The role of memory and the internal dispersions necessary to 
understand the figure of the teacher / artist is discussed. 
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Arte. Essa linguagem de força estranha que ousa, se aventura a falar 
de tudo, do desconhecido, daquilo que é percebido pelos sentidos, 
materializando os sentimentos humanos ou os diferentes olhares que 
o ser humano pousa sobre as coisas. (MARTINS E PICOSQUE, 
2012, P.115) 
 

 

 

Figura 1: A artista Marcia Porto- Diáspora 
Fonte: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644008442463305&set=a.110902872440534.1073741826
.100005624653312&type=3&theater 

 

Considerando as epígrafes acima como norte deste texto, tomamos alguns 

apontamentos concedidos em uma breve entrevista e alguns trabalhos (Figura 1) da 

exposição “Diáspora” da artista e professora Marcia Porto, como disparadores de 

uma reflexão sobre percursos possíveis até a concepção de professor/artista. 

Reflexão que implica em olhar para a memória em cada um de nós, arte-

educadores, sobre os territórios já percorridos e aqueles ainda não alcançados. 

Olhar para as diásporas já realizadas e aquelas ainda necessárias. Qual o lugar de 

origem da arte-educação? Mais do que o lugar de origem da arte educação na 

história, qual o lugar de origem e quais os porvires do arte-educador que existe em 

nós? Que dispersões nos conduzem para além do nosso “lugar comum”?  

Marcia Porto, residente em Botucatu- SP, possui graduação em Educação Artística: 

Licenciatura pela Universidade Estadual de Campinas (1987) e graduação em 

Bacharelado em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Campinas (1987). 

Mestrado em Artes Visuais na Universidade Estadual de Campinas (2008). 
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Atualmente é professora da Unitoledo Centro Universitário Toledo de Araçatuba 

onde coordena ministra aulas no curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Figura 2: A artista Marcia Porto-Diáspora 
Fonte: http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-

pesquisa+17040312593325.html 

 

De aspecto fantástico, denso, forte, maduro e ao mesmo tempo delicado e sutil, 

seus textos visuais podem levar o espectador à experiência estética única (Figura2). 

Com desenhos sobre as paredes do ateliê até a exposição recém encerrada no 

Sesc de São José do Rio Preto, Marcia Porto constrói imageticamente aquilo que 

Bachelard definiu como “alquimia da vida”. O cotidiano da artista, aliado aos 

referenciais teóricos da professora que é, se materializam em diagramas, aquarelas, 

pinturas, desenhos, performances, etc. Em busca da memória e de possibilidades de 

desdobramentos de si a artista apresenta imagens de mulheres Ginaiques, povo 

errante – autorreferencial, concebido pela artista, cujas mulheres se unem por seus 

cabelos em tranças. Imagens que evocam o reconhecimento de quem fomos, de 

quem somos, em busca de quem podemos ser. A mulher contemporânea. A artista 

contemporânea. A professora contemporânea. 

Arte e educação. Duas atividades quase tão antigas quanto o próprio Homem. Entre 

o registro nas rochas na arte rupestre e a arte meticulosamente desenhada com 

grafite e extrato de nogueira nas paredes levantadas em branco, quanto 

espaço/tempo se passou na essência do ser feminino? Quais memórias de 

dispersões diversas que atravessam nossas existências, para chegarmos a quem 

http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-pesquisa+17040312593325.html
http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-pesquisa+17040312593325.html
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somos hoje? A artista e professora Marcia Porto nos instiga a olharmos para nossos 

instintos, nossas essências, revelando paulatinamente nossos caminhos já traçados 

no tempo. Os trabalhos da exposição Diáspora, de Marcia Porto levantam, com 

sutileza e bravura, questões do feminino contemporâneo alicerçadas na história das 

mulheres errantes Ginaique. Apresenta a sutileza dos traços precisos e delicados, 

que se sobrepõem até gerarem a imagem, que em seguida se esfumaça com extrato 

de nogueira. Sua poética, marcada pela força dos traços e precisão nos movimentos 

expressivos que geram as linhas sobrepostas, apresenta mulheres unidas por 

cabelos em longas tranças que ora deixam esvoaçar, ora carregam em seus braços, 

como quem carrega a si mesma, por inteiro.  

Nesse mesmo caminho de reflexão, entendemos que professores são propositores 

de leituras. A eles recai a responsabilidade do entrelaçamento dos diferentes olhares 

que os seus alunos podem lançar sobre o mundo, enquanto carregam a si mesmos.  

Professores de Arte, ou, arte-educadores, foco de nosso artigo, trabalham com a 

essência da linguagem do desafio, com a filosofia da criação, com a construção 

humana e com artistas. E cada professor carrega em si a construção de sua própria 

práxis. Sua história, suas leituras e estudos, suas experiências estéticas, aquilo que 

lhes marcou positiva ou negativamente.  

E a partir desses lugares de existência de prazer e desprazer 

estético/filosófico/didático, aciona em si um efeito curatorial que indica aquilo que 

compreende poder afetar significativamente a outras pessoas. No exercício 

desafiador de lidar com a memória de si e ao mesmo tempo se reinventar, 

propiciando esse mesmo movimento ao outro, permanece o professor nos fios 

entrelaçados das tranças de seus cabelos, unido a seus pares (Figura3).   

Ao lidar com a memória de si, a reflexão se expande e podemos considerar que os 

territórios da Arte revelam inúmeras possibilidades estéticas e representativas da 

memória. Lembramos que estas possibilidades podem estar na abrangência de 

leitura visceral, alucinante, deformadora, voraz, chocante, visionária, metafísica, etc. 

Dentro desse amplo campo de possibilidades, os trabalhos de Márcia Porto 

possuem uma estreita ligação com a representação da memória. 
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Figura 3: A artista Marcia Porto- Diáspora, com figuras femininas entrelaçadas 
Fonte: http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-

pesquisa+17040312593325.html 
 
 

Para melhor elucidar a questão nos apoiamos em Mário Praz (1982), que considera 

que memória estética é diferente da memória prática, e que esta é capaz de unificar 

todas as sensações já que a estética está ligada diretamente à consciência:  

A obra de arte é um objeto alusivo: de conformidade com os diversos 
materiais usados na expressão, dirige-se diretamente ora a um ora a 
outro lado da alma, e sugere, através da memória, todos os seus 
demais aspectos. (...) E é esta a diferença entre memória prática e 
memória estética: enquanto naquela a sensação real correspondente 
pode substituir a sensação imaginada, a memória estética é, em vez 
disso, sempre substancialmente memória, porque nenhuma 
sensação real nem qualquer grupo de sensações reais pode 
substituir as sensações que ela oferece à consciência. (PRAZ, 1982, 
p. 59)  

Ao reafirmar a grandeza sensorial da memória estética, Praz indica a importância da 

impregnação da memória sobre o objeto artístico, e acreditando que toda 

experiência vivida reverbera na poética da artista, percebemos que seus textos 

resgatam significativamente tempos vividos, e nos induzem ao ponto central de 

reflexão sobre o arte-educador contemporâneo, ou seja nos traz algumas questões: 

O que ocorre quando o professor também é artista? Ou, o artista pode se tornar 

professor? Nestas situações seus papeis se confundem ou se complementam? O 

que essas duas funções carregam em comum? Que territórios se imbricam nessas 

ações? Que memórias alimentam esses campos de existir?  

http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-pesquisa+17040312593325.html
http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-pesquisa+17040312593325.html
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Em busca de construções efetivas de significados, nós, arte-

educadores/professores/artistas somos impelidos a eventualmente dispersarmos, 

deixarmos para traz algumas velhas construções.  É importante saber as trilhas que 

já foram abertas, reconhecer o valor do que já foi construído historicamente no 

campo da arte-educação, e que trazemos marcado em nós. E concordamos quando 

como Martins, Picosque e Guerra nos dizem “toda sala de aula é retrato de uma 

história pedagógica construída numa concepção de educação.” (1998, p. 145).   Mas 

precisamos também saber o quanto nos mantemos aprisionadas por essa 

construção histórica, e não libertos para uma nova construção em que se faz no 

presente a história. Precisamos saber se ainda temos, dentro de nós, medo de 

romper com essa construção histórica e propor novas possibilidades. Se ainda 

temos resistência em ousar, se ainda nos deparamos com a necessidade de 

satisfazer as expectativas de pais, professores ou outras instâncias do ambiente da 

educação, enquanto nos afastamos de nossos anseios particulares. Nos afastamos 

de nossa capacidade de criação. Precisamos olhar para nossas crenças, em busca 

de rupturas e dispersões. 

A artista Marcia Porto, em entrevista concedida (apresentada adiante) utiliza os 

termos “irradiação, transposição, inundação, inversão e transfiguração” ao 

identificar forças presentes em seu trabalho. Talvez estes termos possam nos 

indicar caminhos a serem percorridos em um processo de dispersão (ou diáspora). 

Irradiar a partir de um centro criativo, de uma prática artística, transpor os próprios 

limites a partir do exercício de criação, inundar, inverter até alcançar a transfiguração 

de si. Para que assim, num voo mais arriscado, possamos crer na riqueza da 

matéria prima que é o ambiente da arte-educação, e nos posicionar como 

conquistadores de novos territórios em nós mesmos, criando novas realidades.  

Para Ostrower (1978), o ato criador, essência da função do artista, aponta a relação 

intrínseca entre „criar‟ e „dar forma‟.  A autora indica que todos os nossos atos, 

mesmo o mais corriqueiro, como atravessar a rua, são impregnados de forma, e nos 

movemos por entre formas. Criar, então, é dar forma a algo novo, estabelecendo 

novas coerências. Para a autora (OSTROWER, 1978, p.9) “O ato criador abrange, 

portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, 

ordenar, configurar, significar.” A criação não existe dissociada de um ato 
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intencional, uma vez que é a intenção que avalia situações e busca novas 

coerências.  

Criar não representa um relaxamento ou um esvaziamento pessoal, 
nem uma substituição imaginativa da realidade; criar representa uma 
intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em vez de 
substituir a realidade, é a realidade; é uma realidade nova que 
adquire dimensões novas pelo fato de nos articularmos, em nós e 
perante nós mesmos, em níveis de consciência mais elevados e 
mais complexos. Somos, nós, a realidade nova. Daí o sentimento do 
essencial e necessário no criar, o sentimento de um crescimento 
interior, em que ampliamos em nossa abertura para a vida.  
(OSTROWER, 1978, p.28) 

Dar forma a uma proposta artística se difere do ato de dar forma a uma proposição 

de arte-educação? A arte-contemporânea tende a dar visibilidade àquilo que 

acontece entre obra e espectador, pois é exatamente o que acontece nessa relação 

entre ambos, o que ocorre nos ecos internos, que possibilita a ressignificação e 

renovação dos sentidos. E a arte-educação na contemporaneidade? Nesse campo 

se inclui o debate sobre professor/artista ou artista/professor que é desde muito 

tempo, tema de reflexões. E assim num ciclo que se retroalimenta, entendemos que 

o contato com o processo de criação pode influenciar a prática docente, e vice-

versa. A experiência estética favorece o desenvolvimento de uma poética individual, 

possibilitando que o profissional venha a se tornar mais consciente de seu papel de 

educador/provocador e mediador.  Para Marcia Porto “uma aula de arte deve deixar 

muitas dúvidas plantadas. Nada diferente do processo criativo de um artista onde o 

trabalho por vir, mesmo sendo cria do anterior, é sempre questionamento e névoa.” 

O processo de criação do professor pode funcionar como um filtro para a curadoria 

de suas aulas. Desde Joseph Beuys (1921-1986), artista e professor alemão, a 

prática artística caminhou junto com a docência. Beuys afirmava que a sua maior 

obra de arte era ser professor.  

Célia Maria de Castro Almeida no livro “Ser artista, ser professor: razões e paixões 

do ofício” nos apresenta uma série de entrevistas que fez com professores, 

Ensinar decorre do fazer artístico e o enriquece. O artista professor 
não fala de um fazer de maneira teórica, abstrata; fala de um 
trabalho concreto que ele conhece a fundo. Por outro lado, esse falar 
é profícuo para o fazer concreto. Portanto há um ir e vir constante 
que enriquece o trabalho docente e o trabalho artístico. (ALMEIDA, 
2009, p.151).    
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A prática artística possibilita ao professor uma constante pesquisa, além de fazer 

com que ele busque sempre novos repertórios que serão os combustíveis de seu 

trabalho. A formação do professor não privilegia a criação, com isso eles não se 

sentem responsáveis pela liderança de seu trabalho, ficam submissos às propostas 

superiores, direcionadas. Muitos professores hoje não se sentem construtores do 

processo de ensinar, que pode ser experienciado pelo criar. 

Por outro lado, a prática docente pode ser ampliada conceitualmente, e enriquecida 

pelo fazer criador, o qual possibilita a construção de uma visão de mundo 

posicionada, ética, estética e estésica sobre o ensino da Arte.   Para tanto, 

precisamos admitir que as relações humanas podem ser favoráveis e prazerosas a 

partir do momento que o desenvolvimento for pautado pelo equilíbrio entre o 

sensível e o inteligível e é a Arte que possibilita a expansão da sensibilidade. 

Neste sentido a relação dos saberes artísticos e dos saberes pedagógicos, podem e 

até certo ponto devem, ressoar na práxis da sala de aula. E retornamos aos 

conceitos da professora artista Marcia Porto “irradiação, transposição, inundação, 

inversão e transfiguração”, propondo que tais movimentos extrapolem a figura do 

próprio professor e alcancem seus educandos. O professor como artista não é 

aquele inserido no mercado de trabalho como já disse Jociele Lampert (2016), mas 

sim aquele professor que passa por experiências individuais do processo de criação 

tendo como objetivo primeiro tornar sua pedagógica mais livre, criativa e 

principalmente sensível. A autora, inclusive, atualiza o conceito de experiência 

apresentado por Dewey em 1943 e nos coloca:  

“Na contemporaneidade, a Arte como experiência não está vinculada 
à experimentação, mas sim à construção do conhecimento crítico (da 
consciência), que é tangenciado na experiência singular, algo 
subjetivo, que ainda difere da experiência de conhecimento, ou seja, 
não é o ato ou a ação em si do que se passa, mas a forma como 
produzimos sentido com o que nos atravessa. (LAMPERT,2016, 
p.10) 

Em tempos de globalização, é visível o quanto nos afastamos destas experiências 

propostas pela autora, ou seja, a cada dia nos tornamos mais padronizados, mais 

tecnológicos, mais formatados e muito menos individualizados, criativos, 

expressivos. Por isso a Arte em todos os seus aspectos, no nosso caso, poéticos e 
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pedagógicos, pode proporcionar o retorno ao aprendizado significativo. Martins, 

Picosque e Guerra (1998, p. 118) nos dizem: 

Se a arte, como vimos, é por si mesma, a experiência sensível em 
que nosso corpo perceptivo reflete, propor situações de 
aprendizagem em arte implica vibrar nesse corpo o assombro pelo 
mundo e o estranhamento diante daquilo que, amortecidos, com os 
sentidos embotados, já não vemos mais. 

 

Bachelard (1993) sugere que poetizemos o cotidiano para praticar a alquimia da 

vida. Pensando sob este aspecto podemos ver que a educação, quando segue a 

esteira da Arte pode sim apresentar caminhos que educam o olhar diariamente, com 

isso o aluno se forma a partir das experiências estéticas e assim encontra os meios 

que o farão transitar entre o saber pensar e o saber fazer. Incorporar a Arte no 

cotidiano escolar vai além do oferecimento de espaço, tempo e materiais para a 

produção artística; é oferecer ao aluno a oportunidade de significar o seu tempo e o 

seu espaço; é fazer com que cada um se perceba e tome para si o seu lugar no 

mundo. Esta concepção de inserção da Arte no cotidiano escolar pode ser uma 

reverberação da Arte contemporânea. Segundo Kátia Canton:  

Em vez de uma arte per se, potente em si mesma, capaz de 
transcender os limites da realidade, a arte contemporânea penetra as 
questões cotidianas, espelhando e refletindo exatamente aquilo que 
diz respeito á vida. (KANTON, 2009, p.35) 

A seguir, alguns trechos de breve entrevista concedida pela professora/artista 

Marcia Porto às autoras, no dia 05 de junho de 2017. 

1- Fale sobre suas Diásporas. Por que este tema?  

Eu me interesso por histórias e como as relações entre literatura e cotidiano 

decodificam modos de sentir o mundo. Exercito esse olhar através do desenho. 

Palavra e imagem amalgamadas. Ninho de histórias contaminadas por frases 

colhidas entre diálogos que escuto ou leio. Narrativas que desdobram em séries de 

desenhos onde a presença de mulheres com longas tranças é recorrente. As tranças 

promovem a cena, negociando com o espaço e os próprios corpos. Recentemente 

tirei da mapoteca trabalhos dos últimos vinte anos e espalhei pelo ateliê. Percebi 
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naquele conjunto de imagens e nos diários antigos um eixo pelo qual orbitavam 

trajetos percorridos pelas personagens. (Figura 4) 

 

 

Figura 4: Fonte: Acervo da artista professora Marcia Porto 

Esses percursos se alternavam no passar dos anos. Os movimentos eram: 

irradiação, transposição, inundação, inversão e transfiguração. Entendi que 

dispersão era a palavra que perpassava aquele corpo de trabalhos e que o lugar 

pelo qual o grupo de mulheres ansiava há tanto tempo era o lugar por vir. Ao eixo 

nomeei Diáspora, deslocamento contínuo, nomadismo interior. Movimento esse, 

como diz o curador Josué Mattos, “que desestabiliza processos homogeneizantes”.  

Marcos de passagem: O buraco, pensar que o mundo começou sem o homem; 

fenômenos, gases e fendas; poços rasos e invocação. A porta, uma cicatriz 

adquirida com a visão do Portal de Apolo em Naxos há trinta anos; a entrada da 

arte, contaminações e fluxo. Quando foi que deixei a porta aberta? 

2. Onde estão e quem são as Ginaiques?  

As Ginaiques nasceram em sonhos recorrentes durante a gravidez do meu filho 

Pedro, há dezessete anos. Porém foram batizadas “Ginaiques” com o projeto 

Diáspora. A Grécia é uma referência ao meu trabalho desde a graduação por 

influência do maravilhoso professor Joaquim Brasil Fontes Jr. Quando pensei em 
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nomear esse grupo de mulheres pesquisei a palavra “mulher” em grego e adaptei ao 

português, de Gynaíka para Ginaiques. Esse “batismo” não é aleatório. Sei que 

algum desdobramento dessa relação entre Antiguidade, mulher e 

contemporaneidade renderá uma série futura. Escrevi um miniconto sobre a vinda 

dessas mulheres:  

As Ginaiques 

Consta que essas mulheres ansiavam um lugar por vir.  

Errantes que eram, passavam um dia em quatro palavras: inversão, transposição, 

inundação e irradiação. Há muitas gerações, as Ginaiques esqueceram sua origem 

e, libertas da ordem do tempo evocam:  

- Quando foi que deixamos a porta aberta?  

Diáspora narra cinco percursos das Ginaiques na forma de desenhos, fotografias, 

áudio e performances (Quando foi que deixamos a porta aberta? / Ignorar os sinais 

do chão / Parentescos subterrâneos das coisas /Vagamente ciente de certo 

desconforto no ar / No mundo do eterno retorno) 

3- Como sua prática artística/poética se relaciona com sua prática docente?  

Você considera que os dois campos (poético e escolar) se completam ou se 

afastam?  

Gosto muito da frase do artista alemão Joseph Beuys: "Minha maior obra de arte é 

ser professor". Fui professora de arte antes de encontrar minha poética, ou melhor, a 

professora me apresentou à artista. Pesquisas, metodologias, leituras e 

principalmente as dificuldades encontradas pelos alunos e por mim nessa trajetória 

de trinta anos, adensou minha produção. Chego a pensar, mesmo correndo o risco 

de cair no clichê, que ganhei mais do que dei. A obra de Antoni Muntadas “Atenção: 

percepção requer envolvimento”, diz para mim, entre outras interpretações, muito 

sobre a relação professor/aluno. Envolvimento é tudo, é o que nos faz ver o aluno e 

com que ele também nos veja. 
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Acredito que uma aula de arte deve deixar muitas dúvidas plantadas. Nada diferente 

do processo criativo de um artista onde o trabalho por vir, mesmo sendo cria do 

anterior, é sempre questionamento e névoa. Se a instituição não abre espaço para 

processos de criação corre o risco de apresentar a arte como mero instrumento 

formalista cronológico depreciando sua ferramenta principal que é compreender os 

próprios interesses e assuntos a serem tratados em um trabalho artístico. O 

resultado de um processo perceptivo é o entendimento de como se deseja apropriar 

a fatura para a realização de um pensamento poético. Diferentemente de outras 

áreas, a norma é criada no ato. Talvez essa seja a grande sedução e dificuldade de 

trabalhar processos artísticos, qual a dúvida que empurra cada um.  

5- Bachelard propõe que “poetizemos o cotidiano”. No seu caso, como isso 

ocorre?  

Sem poetizar o cotidiano acho que não conseguiria trabalhar. Entendo “poetizar o 

cotidiano” como um diálogo constante com o mundo ao meu redor. “Para mim 

poderoso é aquele que descobre as insignificâncias (do mundo e as nossas)”. 

Manoel de Barros. Sempre que leio essa frase me vem a silenciosa e elegante obra 

do pintor italiano Morandi que se maravilhava todos os dias com os mesmos objetos. 

Esse olhar poético sobre o cotidiano foi se estabelecendo em mim lentamente, como 

quando alongamos um músculo. Adoro observar lacunas, frestas por apresentarem 

um mar de possibilidades. Encontrei referências na poética do intervalo na 

justaposição das imagens nos Atlas Mnemosyne de Aby Warburg e num fragmento 

de Pierre Reverdy: “A imagem é pura criação do espírito. Ela não pode nascer de 

uma comparação, mas da aproximação de duas realidades mais ou menos 

distantes. Quanto mais as relações entre as duas realidades aproximadas forem 

distantes e exatas, mais a imagem será forte”. Hoje meu foco de interesse está nas 

relações aparentemente improváveis do dia a dia. Fico atenta aos detalhes dos 

gestos, às falas e aos textos; em como os escritores da literatura fantástica lidam 

com isso trazendo o estranho como possibilidade de encantamento e o abismo 

como fascinação. 

A seguir colocamos alguns trechos do texto, que estava na abertura da exposição, 

do curador Josué Mattos, sobre a Diáspora de Marcia Porto: 
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A dispersão é o movimento que define Diáspora. É feita de matéria 
resistente, dividida e interligada entre força feminina e animal. Não 
esconde identidades saqueadas, sendo entendida como objeto de 
construção de um tempo saturado de “agoras” que define o conjunto 
de obras de Márcia Porto, mantido desde o final de 1990. As 
Ginaiques, mulheres errantes, autorreferentes e estrangeiras 
simultaneamente, transitam livremente em busca da origem 
esquecida, convivendo com ideias criadas sobre si por quem acabou 
por transformá-las em ameaças ao homogêneo. A Diáspora, que a 
artista constrói sobre esta arquitetura temporária, se dá após a perda 
do chão e a decorrente experiência da instabilidade geradora de 
contato com o imprevisível. (MATTOS, 2017) 

É interessante notar que o curador assume seu papel, e lança desafios ao 

observador quando apresenta, em seu texto, os conceitos principais adotados pela 

artista. Com isso, cabe ao espectador escavar os sentidos da poética para então 

fazer a leitura.  

Segue mais um trecho do texto do curador:  

A sensação de perenidade que anima o corpo frágil favorece a 
construção da ideia segundo a qual cada etapa vencida torna 
sempre maior a clareza do não saber. Por isso a intuição, devoção 
ancestral e selvageria heterogênea contrariam a barbárie e modelam 
atos, palavras, coisas e subjetivações, de modo a mensurar 
meticulosamente o que carregar entre um lugar e outro. Daí 
presenciar o modo particular com que as Ginaiques aparecem como 
portadoras de pesos que não comprometem o ir e vir. A artista 
introduz essas mulheres conforme segue: “Há muitas gerações as 
Ginaiques esqueceram sua origem e, libertas da ordem do tempo, 
evocam: Quando foi que deixamos a porta aberta?” 
Presos ao próprio corpo, os pesos lançados adiante facilitam o 
deslocamento. 

Tendo a obra da artista Marcia Porto como fio condutor dessa reflexão, e a fim de 

responder as questões colocadas no início deste texto, compreendemos que 

diásporas são necessárias, e podem ser um caminho de transição entre o professor 

(unido à memória de si) e professor/artista (na reinvenção de si).  Memórias 

trançadas que nos impulsionam adiante a cada passo, nos fazem decidir entre o que 

permanece e o que devemos abandonar em nosso trajeto de arte-educadores. 

Enfim, ao artista contemporâneo cabe “criar um mundo” (MARTINS, 2011, p.312), ao 

professor-artista cabe a tarefa de deflagrar a mediação a ponto de ressignificar o 

mundo real e o mundo poético, por meio do pensar e do fazer buscando uma 

sintonia ente a teoria e a prática. 



 

 
COSTA, Tarcila Lima da; SERRANO, Eliane Patricia Grandini. Diáspora: memórias trançadas da professora/artista, 
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.1588.-1601 

1601 

Referências Bibliográficas 
ALMEIDA, Célia Maria de Castro Ser artista, ser professor:Razões e paixões do ofício, São 
Paulo: Editora Unesp,2010. 
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
DUVE, Thierry de Duve. Fazendo escola (ou refazendo-a), Chapecó: Argus, 2012. 
KANTON, 2009, p.35),Narrativas Enviesadas, São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
LAMPERT, Jociele. Sobre ser artista, ser professor. Ebook. Florianópolis Editora da UDESC 
(2016). 
MATTAR, Sumaya e ROIPHE, Alberto (orgs.). Arte e Educação: Ressonâncias e 
Repercussões. São Paulo: ECA/Usp, 2016. 
MARTINS, M.C.; PICOSQUE, G;  GUERRA, MTT. Didática do Ensino de Arte: A Língua do 
Mundo: Poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. 
_______________________. Mediação cultural para professores andarilhos na cultura. São 
Paulo: Intermeios, 2012. 
MARTINS, M.C.; Arte só na aula de arte? Revista Educação, v.34, n.3, p- 311-16. Porto 
Alegre: 2011 
MATTOS, Josué. Diáspora. Texto de Abertura da Exposição da artista Márcia Porto. São 
José do Rio Preto: SESC, 2017. 
OSTROWER, F. Criatividade e processos de criação. 9 ed. Petrópolis: Vozes. 1978 . 
PRAZ, Mário Literatura e Artes Visuais. São Paulo: Cultrix, 1982. 
 
Site: 
:http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-
pesquisa+17040312593325.html. acesso em 08/06/2017 
 
 
Eliane Patricia Grandini Serrano 
Possui graduação em Educação Artística Habilitação em Artes Plásticas pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1990), mestrado em Projeto, Arte e Sociedade 
pela UNESP (1997) e doutorado em Letras - Estudos Literários pela UNESP (2003). 
Atualmente é DARG da Faculdade de Arquitetura Artes e Comunicação (FAAC) na UNESP, 
câmpus de Bauru. Tem experiência na área de Artes, com ênfase nas artes visuais, 
Participa da linha de pesquisa DE Arte e EDucação no Departamento. 
 
Tarcila Lima da Costa 
Atualmente é Professora Assistente Doutora na UNESP- Bauru, no DARG - FAAC. Possui 
graduação em Educação Artística) pela UNESP (2003). Mestrado em Ciências com 
pesquisa voltada para elaboração e avaliação de multimídia de educação em saúde, 
incluindo a criação de ilustrações didáticas e pressupostos da arte-educação (Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - HRAC/USP/ USP - 2012). Doutorado em 
Ciências, com pesquisa na intersecção entre Arte, Educação e Saúde, (HRAC/USP - 2016).  

http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-pesquisa+17040312593325.html
http://www.kboing.com.br/noticias/Em-Rio-Preto-artista-traz-mostra-com-16-anos-de-pesquisa+17040312593325.html

