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RESUMO 
Neste artigo apresentam-se duas narrativas sobre processos de criação de eventos 
artístico-pedagógicos numa escola de Ensino Médio de São Sebastião (Distrito Federal) que 
produziram reverberações na comunidade onde se situa. Os registros visuais e escritos 
destas experiências fazem parte de uma investigação em pedagogias culturais. O objetivo 
destas narrativas é discorrer, baseados nos registros dos eventos e na memória dos 
participantes, sobre a potência transformadora da arte mediante o prazer da criatividade, em 
processos colaborativos de aprendizagem. Para esta reflexão foram selecionadas as 
experiências com o desfile em performance que envolve a criação colaborativa por ocasião 
do desfile cívico da festa comemorativa da cidade apresentado todos os anos. 
 
PALAVRAS CHAVE 
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ABSTRACT 
This paper dwells around two narratives about creative processes of artistic and pedagogical 
events in a San Sebastian's High School (Federal District) that reverberated in the 
community where it is situated. The visual and text data that was registered from the 
experiences are part of a cultural pedagogy research. These narratives' aim is to argue, 
based on the event's data and the participant's memory, over the transformative power 
through creative pleasure, in collaborative learning processes. The Performance Parade 
experiences, which involve collaborative creation for the city's civic parade annual 
commemoration, were selected for these reflections.  
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Uma investigação é um processo de descoberta, mas também uma construção que 

pode ter muitos desdobramentos. Quando a investigação acontece no campo da 

educação e da arte as experiências constituem sua mais rica matéria. As 

experiências são nesse contexto, quase sempre, de interação. Dessa forma, na 

investigação educacional e artística a narrativa constitui uma das melhores formas 

de integrar a complexa experiência cultural e social.  

Por outra parte, uma prática no ensino da arte que se situa como pedagogia cultural, 

isto é, uma pedagogia que se entende criadora e não meramente repetidora, requer 

o registro sistemático das experiências em sala de aula e fora dela. Tanto os 

registros visuais como a memória dos participantes que guardam a potência de 

processos narrativos para a investigação.  

 

Figura 1. Abertura do desfile do CEd. São Francisco em 2008 © arquivo pessoal da autora 

  

Neste artigo apresentam-se os processos de criação de eventos artístico-

pedagógicos numa escola de Ensino Médio de São Sebastião (Distrito Federal) que 

produziram reverberações na comunidade. Os estudos de registros visuais e 

escritos e da memória das experiências fazem parte hoje da investigação sobre 

pedagogias culturais realizado por Leísa Sasso no Programa de Pós-Graduação em 

Arte da Universidade de Brasília. O objetivo destas narrativas é discorrer, baseada 

nos registros dos eventos, nos dados visuais e na memória dos participantes, sobre 

a potência transformadora das visualidades e nela inserida a arte na educação, 

mediante a fusão de práticas pedagógicas com a poética artística que envolvem o 
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prazer dos envolvidos. Assim é possível observar o que acontece em comunidades 

educativas que priorizam processos colaborativos de aprendizagem. 

 

O aniversário da cidade 

O Centro Educacional São Francisco, ou 'Chicão' participa todos os anos do desfile 

cívico das comemorações do aniversário da cidade onde as escolas desfilam sobre 

um tema dado pela conjuntura do momento (Fig. 1). Nesse contexto trabalhar 

criativamente é um desafio.  Como mostrar, em um desfile cívico, um trabalho 

voltado para as visualidades, a arte e a poiesis no contexto da educação? Como ser 

criativo em um "produto organizacional e social como uma escola, um partido ou 

uma nação" (DE MASSI, 2003, p. 524)? Nesse sentido, Harold H. Anderson indica 

um possível percurso que se constrói coletivamente: 

[...]É a criatividade que requer inteligência, acuidade de percepção, 
finura de sensibilidade, respeito ao homem como indivíduo e uma 
certa coragem pessoal para explicar o próprio ponto de vista e para 
manter a convicção sobre ele. A criatividade nos relacionamentos 
humanos exige integridade do indivíduo e uma capacidade particular 
de operar com os outros (ANDERSON, 1972, p.151). 

Envolver a comunidade numa ação coletiva era naquele momento um desafio para a 

gestão da escola e um exercício de argumentação, para tornar evidente e visível as 

pequenas inovações individuais criativas dos professores e estudantes inserindo-os 

em um conjunto maior, com mais visibilidade. A prática criativa depende de 

condições, como pensa Domenico De Massi (2003), é necessária uma acumulação 

de fatos e ideias favoráveis, e na escola tinham-se criado condições para praticas 

criativas devido a um trabalho voltado às metodologias por projetos.  

No desfile surgiu a possibilidade de “performar”.  Trata-se de uma expressão 

artística com “bordas rarefeitas” (MEDEIROS, 2005); um “experimento radical” 

(GOLDBERG, 2001) multidisciplinar; híbrido de linguagens artísticas para “entreter, 

fazer alguma coisa que é bela, marcar ou mudar a identidade, fazer ou estimular 

uma comunidade, curar, ensinar, persuadir” (SCHECHNER, 2003, p. 39). Nesse 

sentido, pretendia-se realizar a cada ano um experimento radical que utilizasse 

diversas expressões artísticas. Neste estudo são discutidas, na voz de Sasso, duas 
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destas experiências performáticas em redes de aprendizagem colaborativa: 

Vermelho e Atolados na Lama, onde 'sermos brincantes políticos' é o mote para 

promover a crítica necessária ao processo educativo.  

Vermelho  

No desfile de 2009 dedicado aos imigrantes de diversas partes do país, deveríamos 

representar na avenida os estados brasileiros que vieram se instalar em São 

Sebastião. Para a escola foi sorteado o estado do Amazonas. Causava preocupação 

saber como tornar o Amazonas significativo para os estudantes que cujas famílias 

vinham principalmente do Nordeste e do Centro Oeste. Além disso, era necessário 

articular o conhecimento da formação da identidade da cidade com as atividades 

que estávamos desenvolvendo. Foi decidido representar o carnaval de junho do 

Festival de Parintins e seus bois folclóricos porque estávamos no mês de junho e a 

escola havia nascido na ocasião das comemorações carnavalescas. Escolhemos 

representar o Boi Garantido porque significava colocar toda a escola em cor 

vermelho na avenida (Figuras 2 e 3), como uma espécie de protesto contra o 

Governo "verde" do Distrito Federal, envolvido em denúncias de corrupção naquele 

ano e contra a determinação da Coordenação Regional de Ensino para que os 

estudantes desfilassem com seus uniformes de fundo branco com azul e verde.  

Nesse desfile pretendíamos levar os jovens a experimentar outras musicalidades, 

além daquelas que estavam acostumados a vivenciar, como o funk e o rap. A 

música do Festival de Parintins, intitulada "Vermelho", foi escolhida por ter uma letra 

fácil e uma melodia envolvente. De autoria de Chico da Silva, foi lançada no CD 

Pássaro Sonhador em 1996 e ficou muito conhecida na voz de Fafá de Belém:  

A cor de meu batuque tem o toque / Tem o som da minha voz / 
Vermelho, vermelhaço, vermelhusco /Vermelhante, vermelhão / O 
velho comunista se aliançou /Ao rubro do rubor do meu amor /O 
brilho do meu canto tem o tom / E a expressão da minha cor 
(Vermelho) /Meu coração é vermelho / Hei hei hei / De vermelho vive 
o coração / eoh / Tudo é garantido após a rosa avermelhar. /Tudo é 
garantido após o sol vermelhecer / Vermelhou no curral / A ideologia 
do folclore avermelhou / Vermelhou a paixão / O fogo de artifício da 
vitória avermelhou / Ohh / (SILVA, 1996). 

A professora de Filosofia e Dança, Gigliola Mendes, elaborou uma coreografia que 

envolveu os estudantes e os professores. Os ensaios foram se tornando 
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acontecimentos na escola e a cada dia aumentava o número de dançarinos. O 

professor de Educação Física e Circo, Eduardo Marucci, também criou uma 

apresentação simultânea, levou monociclos e pernas de pau para a escola. Até o dia 

do desfile, a escola vibrou, tornou-se música e dança nos intervalos das atividades 

pedagógicas regulares.  

Para a criação do Boi Bumbá, resgatou-se a lenda do pai Francisco e da mãe 

Catirina, que conseguiram, com a ajuda do Pajé, fazer reviver o boi do patrão, que 

havia sido morto no curral. O "Boi Garantido" da escola, foi feito aos poucos: um 

estudante trouxe um chifre; outro, um pedaço de chita, os estudantes coletaram 

lacres de alumínio e enfeitaram o dorso do que chamaram de "boneco animal". Os 

estudantes ainda pediram a um Deputado Distrital da cidade, um trio elétrico 

emprestado para desfilar acompanhando a escola na avenida no aniversário da 

cidade e foram prontamente atendidos. De Massi sustenta que a criatividade é 

necessária: 

É preciso entrar na ordem das ideias de que também alguns 
prazeres [...] são também deveres. Essa nova consciência é uma 
conquista, porque requer a remoção consciente de toda a instigação 
ao sofrimento, renúncia, ao sacrifício, à autopunição, entendidos 
como expiação, heroísmo, força de vontade. Na sociedade pós-
industrial, poderíamos dizer que o prazer, principalmente o prazer da 
criatividade, é um dever. (DE MASSI, 2003, p. 703).  

Quando olhamos esse passado da escola, compreendemos que esse aprendizado 

foi um processo humano, ao mesmo tempo individual e coletivo, mas também foi um 

aprendizado político de tomada de posição a partir da dança, da arte, da cultura 

popular, da música, do prazer e, sobretudo, de mudança da escola. Esses 

processos criativos reinventam a escola formal e a humanizam, a sensibilizam.  
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Figura 2. Abertura do desfile do CEd. São Francisco em 2009 © arquivo pessoal da autora 

 

Quando nos apropriamos dos valores culturais folclóricos, quase esquecidos, 

oferecemos aos estudantes uma oportunidade de se reinventar no grupo, em 

relações humanas mais harmoniosas, nas quais é possível adquirir autoconfiança. 

Disse um estudante: é “viver a alegria do momento sem se preocupar com o ‘mico 

que se paga’". Nesse cenário, os programas curriculares seriados, limitados pelo 

tempo e espaço, se recriam; se renovam; se reinventam na aventura do resgate da 

memória, do folclore e na consideração do cotidiano.  

Quando a arte, a cultura e o prazer entram na escola como protagonistas do 

processo de transformação, se cria um sentimento de pertencimento ao coletivo, o 

grupo emancipa pela participação e promove a elevação da autoestima de todos. Os 

históricos de reprovação e abandono também se transformam em narrativas de êxito 

e de superação de limites, seja pelo conhecimento adquirido e compartilhado 

pelo/com o grupo, ou pelo envolvimento individual dos estudantes nos processos 

propostos pela escola.  

Os preconceitos relativos às questões de gênero e raça podem ser ressignificados a 

partir da consideração da alteridade e do respeito às diferenças em um grupo que se 

constrói plural, à um espírito de pertencimento ao grupo e à escola. A afirmação do 
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grupo se dá pelo prazer de realizar juntos dentro escola, esse espírito impulsiona o 

fazer também fora de seus muros. Como disse um estudante, referindo-se à 

superação da baixa autoestima dos estudantes do "Chicão" em relação aos 

estudantes do "Centrão": "É mostrar a cara, mostrar ao mundo que se sabe fazer 

alguma coisa que ganha aprovação dos outros, que ganha reconhecimento e é 

quando ganha respeito". 

 

Figura 3. Apoteose do Desfile do CEd. São Francisco em 2009 © arquivo pessoal da autora 

 

A entrada da escola na avenida foi triunfante. Naquele momento, ganhamos o 

respeito da comunidade e começamos a fazer nossa história como uma escola que 

usa a arte e a cultura para se tornar inovadora e criativa. O trio elétrico, 

acompanhado pela massa humana dançando, batucando e cantando, transformou o 

desfile cívico em um carnaval (Fig. 3). As reclamações foram muitas, tanto da parte 

da instituição SEE-DF, quanto dos estudantes que estavam se divertindo e não 

queriam parar de dançar e cantar. Medeiros, contudo, entende o tempo como um 

elemento importante a ser considerado na performance: 

Artista, obra, público são elementos estéticos da performance. O 
quarto elemento é o tempo. A performance artística se dá no tempo, 
sua efemeridade é condição. Os registros permanecerão registros, e, 
por permanecerem, estarão semimortos ainda capazes de leves 
ressonâncias. Os registros são apenas obscuros reflexos, eco 
ensurdecido de um prazer para sempre estancado (MEDEIROS, 
2005, p. 165). 
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Nesses registros do ato performático, é possível ver e dimensionar a extensão do 

prazer que o evento artístico pedagógico proporcionou aos envolvidos e ao 

fortalecimento da escola que promove alegria, leveza e poética em práticas 

educativas. Porém, nenhum prazer perdura no tempo, trata-se da culminância de um 

processo, um evento pontual que se desfaz no dia seguinte com o curso normal e 

rotineiro das aulas regulares. O desafio pedagógico consiste em multiplicar esses 

momentos de culminância, de pequenas conquistas em e entre saberes; em e entre 

conhecimentos e conceitos apreendidos, de êxtase em meio à rotina do dia a dia.

  

Atolados na lama  
Em junho de 2011, o tema eram os elementos naturais "Água, Ar, Terra e Fogo". O 

tema sorteado a nós foi a Terra. Queríamos desfilar na rua e aproveitar a 

oportunidade para denunciar a falta de internet disponível aos estudantes (até hoje 

ainda não tem). Mas, como relacionar o problema com um elemento natural como a 

Terra? A denúncia dos estudantes era justa e precisava ser considerada; portanto, 

entrar na avenida naquele ano, levantando essa bandeira, era mais do que 

necessário, era uma reivindicação política.  

A escola se situa quase no limite da área urbana com a zona rural, por esse motivo 

as empresas de telefonia não têm interesses econômicos de expandir o cabeamento 

para o bairro de baixa renda e que embora se encontre a 25 Km do Palácio do 

Planalto, não pode oferecer acesso às novas possibilidades de aprendizagem aos 

estudantes. 

Apesar da dificuldade de articular a reivindicação com o tema proposto, a terra 

vermelha do cerrado na seca e a lama vermelha da época das chuvas em Brasília 

foram nossa referência, e a frase "Atolados na lama da exclusão digital" surgiu de 

uma inspiração momentânea. Para este evento solicitamos à Administração 

Regional de São Sebastião um caminhão de terra para utilizarmos no desfile depois 

de convertê-la em lama.  

Com o professor Fábio Freire de Artes Cênicas, desafiamos os estudantes a tomar 

um banho de lama e desfilar na avenida representando a Terra. A performance 

integraria uma coreografia de corpos enlameados em sua plasticidade e a 
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teatralidade do gestual para alertar os moradores de São Sebastião a respeito da 

necessidade do desenvolvimento sustentável, da inclusão digital e da preservação 

dos recursos naturais. Assim, pretendíamos reafirmar a frase que abriria o desfile e 

mostrar uma "Terra de injustiças e desigualdades sociais".  

Queríamos desfilar um de nossos projetos, o "Liga Verde", a publicação do "Livro 

Cerrado" que contava a aventura de construir um viveiro na escola para replantar as 

árvores nativas do cerrado. Essa iniciativa havia sido selecionada pela Embaixada 

da Holanda e recebido R$ 35.000,00 para a sua realização. As árvores do cerrado, 

ameaçadas pela expansão urbana nessa Área de Proteção Permanente (APP) 

vizinha à escola seriam replantadas e a verba se destinava também à promoção de 

uma gincana ecológica para sensibilizar a comunidade do bairro São Francisco 

quanto a insanidade do descarte de lixo e entulhos de construção naquela área. 

Além disso, o uso dessa área para o consumo e tráfico de drogas era um desafio, 

assim como recolher toneladas de lixo da APP. Pretendíamos mostrar todas essas 

ações de crítica social e ativismo ambiental e político na avenida.  

Os estudantes lembraram de uma das provas da gincana ecológica que foi criar os 

heróis da "Liga Verde". Esses alunos se fantasiaram de personagens heróis da Liga 

Verde e passavam nas casas do bairro para recolher dados relativos à postura dos 

moradores em relação à mata, entregavam panfletos de sensibilização para uma 

mudança de postura em relação ao uso indevido da área. O resultado da pesquisa 

foi publicado no "Livro Cerrado". Para mostrar esse trabalho na avenida, os 

estudantes decidiram recriar o personagem "Gnomo Verde". O projeto tinha história, 

a ideia estava lá e os estudantes solicitaram à direção a compra da tinta verde 

atóxica para realizar a pintura dos corpos e apresentar na avenida o projeto (Fig. 4). 
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Figura 4. Preparação para a entrada na Avenida © arquivo pessoal da autora 

 

Esse desfile não teve música, foi um protesto silencioso, uma denúncia e um pedido 

de ajuda. Abriu o desfile o projeto "Por ti São Sebastião de Estilismo e Moda", que 

carregou a bandeira do Chicão; a representação bordada de uma carranca do Rio 

São Francisco. O projeto, ganhador da Menção Honrosa pelo prêmio Cultura Viva do 

Ministério da Cultura, apresentou na avenida as camisetas bordadas pelo estilista da 

escola, Claudio Oliveira. O estudante talentoso criou, ano após ano, coleções 

inteiras com dezenas de vestidos e camisetas brancas bordadas com flores e 

árvores do cerrado. Carlione Ramos, hoje estudante do curso de Desenho Industrial 

da UnB, utilizou os corpos de dezenas de estudantes do Ensino Médio para 

apresentar na avenida sua coleção de camisetas customizadas com o tema "Liga 

Verde". Procurávamos envolver todos os talentos da comunidade com o trabalho 

desenvolvido na escola. 

Com o professor Freire, também ativista cultural, criaram uma performance para 

apresentar na avenida. Seria um híbrido entre coreografia de dança sem música, 

mímica, teatralidade e performance que pretendia na poética da representação do 

broto verde e seu renascimento após as primeiras chuvas no cerrado, inserir o 

problema da aridez do uso das novas tecnologias de informação e comunicação 

indisponível para os estudantes. A performance remetia à esperança de uma 

mudança nesse cenário; os figurinos seriam os corpos enlameados.  



 

 
FERNÁNDEZ, Tatiana; SASSO, Leísa. Desfile em performance: narrativa de ação política, 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.2845-2859. 

2855 

 

 

Figura 5. Corpos enlamedados durante desfile do CEd. São Francisco em 2011 © arquivo pessoal da 
autora 

 

Na manhã do dia do desfile, os estudantes jogaram água no monte de terra 

vermelha depositado nos fundos da escola e pulavam sobre a terra se besuntando 

de lama. O efeito plástico foi incrível, a alegria dessa ação indescritível, a poiesis na 

escola. O jogo de crianças livres das amarras sociais foi um verdadeiro deleite para 

quem presenciou a cena. Dezenas de jovens cobertos da lama vermelha do cerrado 

causou tanto o estranhamento, a repulsa quanto a admiração e o maravilhoso da 

arte (Fig. 5). A possibilidade de se reconhecer e de encontrar seu espaço no mundo 

a partir de uma ação de cidadania dessa magnitude rompe o ciclo vicioso e doloroso 

da exclusão. A intencionalidade política impregnou esse evento pedagógico 

despretensiosamente artístico. Mais uma vez, a escola aconteceu na avenida 

criando estranhamento; causando admiração e incômodo.  

 

Brincantes 
Esse espaço, onde se expressa e espelha a vida do dia a dia e se aprende coisas 

novas se divertindo, é essencial. A instalação do lúdico na educação é também 

combustível para o desenvolvimento da criatividade. Nesse contexto, ser brincante, 

como são denominados os atores no Nordeste brasileiro, é resgatar a ideia do jogo e 

da brincadeira, ao mesmo tempo que se pretende afetar quem assiste. O desfile 
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torna-se acontecimento ligado a uma descarga de energia que se manifesta de 

forma alegre e espontânea. Quem faz a ação interage; participa; convida a brincar. 

Huizinga sustenta que o jogo "ornamenta a vida, ampliando-a, e nessa medida 

torna-se uma necessidade tanto para o indivíduo, como função vital, sua 

significação, a seu valor expressivo, a suas associações espirituais e sociais, como 

função cultural" (1980, p. 12). 

A associação da performance ao jogo brincante ainda possibilita, segundo Huizinga, 

considerar que "Em suas formas mais complexas o jogo está saturado de ritmo e de 

harmonia, que são os mais nobres dons de percepção estética de que o homem 

dispõe" (1980, p. 10-11). Assim, o desfile assume um caráter estético e também é 

possível dizer que também instituiu uma ética performativa de ordem política, uma 

forma da própria comunidade passar a se ver de outra maneira, se permitindo agir 

de forma brincante para sensibilizar o outro a ser mais confiante, tolerante e mais 

respeitoso através do um olhar carinhoso, voluntário e instintivo.  

A poética, protagonista de outras formas possíveis de proceder na educação para 

relacionar a racionalidade com a sensibilidade, se fez nesse espaço, onde não se 

trata mais da defesa da escola como espaço de criações artísticas, mas de 

Educação em Visualidades como possibilidade de exercícios artísticos, criativos e de 

atuação política. Relacionar política ao lúdico e à poética instala questões 

merecedoras de consideração, pois a máscara do jogo poético que vestimos para 

tratar as questões políticas, não é inocente e instala o lúdico performático e a 

reflexão na ação, estratégia para sensibilizar pessoas e ampliar consciências em 

relação a seus direitos e deveres e mergulhar de cabeça na lama da existência 

mesmo sendo um jogo brincante e assim se construir na escola a pretensão política 

de transformar a realidade.   

A miscelânea de conceitos, como poética, prática, teoria, visualidade, jogo, arte, 

música, performance em hibridação, serve à educação numa combinação inusitada, 

como feijão, arroz, couve, laranja, torresmo, paio e farinha de mandioca para a 

gastronomia. Essas misturas bem brasileiras, em fusão de improbabilidades, têm a 

potência da beleza, do gosto, da graça e da força criativa. Na escola, a 

"deseducação" que propomos se serve da Educação em Visualidades para 

subverter a lógica da educação como mantenedora das desigualdades sociais 
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(BORDIEU, 1977, 1993). O espaço da educação acanhada e despretensiosa em 

relação às mudanças na sua própria estrutura, da política acomodada em face da 

ordem social injusta cede espaço à educação que propõe a conscientização, à 

crítica, à sensibilidade e à ação performativa.  

O fato vive ainda nos documentos e registros dessas ações performativas que tento 

narrar com a memória ainda impregnada dessas lembranças. Pegy Phelan, 

entretanto, alerta que "Tentar escrever sobre o evento indocumentável da 

performance é invocar as regras do documento escrito e, logo, alterar o evento em si 

mesmo" (1997, p. 173). Apesar da performance ser indocumentável, em dados 

visuais e espaços narrativos, ser "brincante", no jogo de contar é tentar expressar de 

forma textual, imagética, quiçá poética o que foi sentido, vivido, exibido nessas 

aventuras de visualidades pedagógicas.  

Assim, talvez seja possível um compartilhamento, não do ato passado e vivido na 

performance mas, de criações de outras performances, de multiplicação delas em 

eventos artísticos e pedagógicos. José Mario Peixoto, situa que "a participação do 

espectador é convocada para além da simples contemplação do corpo em 

performance" (2008, p. 4). Para envolver os estudantes a tornarem-se mais do que 

espectadores e público passivo convoco, pois, o leitor a "performar" em suas 

práticas pedagógicas cotidianas para tornarem-se promotores de ações 

performáticas pretensiosas de transformações sociais e políticas em eventos 

artísticos pedagógicos.  

Considerações finais 
As narrativas que se teceram em torno dos eventos artístico-pedagógicos da escola 

fazem parte da identidade plural e coletiva do 'Chicão' e teve grande influência sobre 

a forma como esses estudantes se viam em relação à sua comunidade, na sua 

capacidade de transformação. Embora em alguns casos, como o da falta de acesso 

a internet, o problema ainda hoje não tenha sido resolvido, os estudantes conhecem 

a força e o prazer que vem da criação coletiva. E essa é uma aprendizagem sobre o 

próprio poder de fazer e de participar no corpo comunitário. 

O prazer que a arte proporciona, quando considerada no processo educativo, 

permite a participação de todos nessa experiência de articulação da arte com a 
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educação, da articulação da performance com intencionalidade política no sentido 

da mudança na educação. Essa nova educação em visualidades subverte a ordem, 

estimula a crítica e envolve estudantes e professores em atividades artísticas que 

promovem a cidadania, o prazer e a criatividade, é democrática porque "a alegria de 

criar é dada a todos, ainda que nem todos cheguem a fazer obras-primas, a elaborar 

novos paradigmas, a inventar instrumentos revolucionários ou a descobrir novos 

mundos" (DE MASSI, 2003, p. 703).  

É também destacável que as práticas artísticas incluam diversos meios expressivos 

e cruzamentos transdiciplinares no processo, pois um trabalho colaborativo que 

integra a comunidade educativa se abre à participação do que a comunidade sabe 

fazer e do que a comunidade precisa aprender. Um processo coletivo é capaz de 

sugar a todos no movimento da sua força estética.  

Esta investigação, pautada na memória e os registros dos eventos artístico- 

pedagógicos, traz uma perspectiva relevante do prazer na educação e da criação 

em sua força coletiva, o que ressalta o papel dos eventos comunitários em 

visualidades para a aprendizagem. Aqui abandonamos a visão moderna, a 

tendência de acreditar que os processos criativos são individuais e que dificilmente 

podem-se produzir eventos poéticos com participação massiva a uma escala 

escolar. Os estudantes do "Chicão" aprenderam que é da comunidade que vem a 

força estética para a transformação da escola e talvez também da sociedade. 

 

Referências Bibliográficas 
BIRIBA, Ricardo Barreto. Nordestinados: uma performance armorial. 1997. Dissertação 
(Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador. 
BORBA, Francisco S. Dicionário Unesp do português contemporâneo. Curitiba: Piá, 2011.  
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude. La Reproduccion: Elementos para una teoria 
del sistema de la enseñanza. Barcelona: Ed. Laia, 1977. [1964]. 
BOURDIEU, Pierre. Les contradictions de l'heritage. In: BOURDIEU, Pierre (Org.) La Misére 
du monde. Paris: Éditions du Seuil, 1993. 
DE MASSI, Domenico. Criatividade e Grupos Criativos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 
GOLDBERG, RoseLee. Performance Art: from futurism to the present. London: Thames & 
Hudson, 2001. 
MEDEIROS, Maria Beatriz de. Aisthesis: estética, comunicação e comunidades. Chapecó: 
Argos, 2005. 
READ, Herbert. A educação pela Arte; tradução Valter Lellis Siqueira. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2013. 



 

 
FERNÁNDEZ, Tatiana; SASSO, Leísa. Desfile em performance: narrativa de ação política, 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.2845-2859. 

2859 

SCHECHNER, Richard. O que é performance? Revista O Percevejo. Rio de Janeiro: UNI-
RIO, ano 11, 2003, p.25-50. 
 
Leísa Sasso 
Doutoranda do PPG-Arte - Educação em Artes Visuais (UnB -2015), Mestre em Arte (UnB 
2014), Especialista em Gestão Escolar (UnB 2009), Especialista em História da Arte (FADM 
2005), Graduada em Educação Artística (UnB 2001). Pertence ao grupo de pesquisas 
Transviações: Educação e Visualidades do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, 
coordenado pelo Prof. Dr. Belidson Dias. Foi Diretora do Centro Educacional São Francisco 
em São Sebastião DF de 2008 a março de 2015; é professora da Secretaria de Estado de 
Educação do DF. 
 
Tatiana Fernández 
Professora Adjunta do Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais da Universidade de 
Brasília, trabalha com  formação de professores de arte em estagio curricular 
supervisionado. Doutora em Arte, linha de Educação em Artes Visuais (UnB, 2015), Mestre 
em Novas Tecnologias Aplicadas à Educação (IUP, 2005) e Especialista em Arte, Educação 
e Tecnologias Contemporâneas, (Arteduca, 2009) Investigação inclui pedagogias culturais, 
estéticas decoloniais, o giro pedagógico na arte e o giro da visualidade na educação. 


