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Resumo 
Vida, arte e cultura como processos interligados de formação, que por meio de experiências, 
criam possibilidades de reflexão, de encontro com o nosso lugar no mundo e com o lugar do 
outro, de concepção de novos lugares, de instauração de processos criativos e de 
transformação no contexto onde nos inserimos. Nessa perspectiva, proponho pensar sobre 
o ser professor e artista, a partir dos conceitos de experiências formativas e invenção, 
atrelados ao meu próprio percurso pessoal/profissional. Esse percurso, viabilizou caminhos 
de inventAÇÃO pedagógica para instauração do processo de pesquisa de doutorado em 
arte/educação que desenvolvo na Comunidade afrodescendente do Monte Serrat, situada 
na região do Maciço do Morro da Cruz, na cidade de Florianópolis-SC. 
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Abstract 
Life, art and culture as interconnected processes of formation, which through experiences, 
create possibilities for reflection, encounter with our place in the world and with the place of 
the other, of designing new places, of instituting creative processes and transformation in the 
context where we enter. From this perspective, I propose to think about being a teacher and 
an artist, based on the concepts of formative experiences and invention, linked to my own 
personal/professional journey. This course, enabled pedagogical inventories for the 
introduction of the doctoral research in art/education that I develop in the afro-descendant 
community of Monte Serrat, located in the region of the Maciço do Morro da Cruz, in the city 
of Florianópolis-SC. 
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Introdução 

Somos, entre outras coisas, as experiências que temos ao longo da vida. Cabe aqui 

nos perguntar o que seria ter uma experiência para tentarmos compreender esse 

conceito a partir do pensamento de autores que fomentam essa discussão. Pensar a 

educação e a arte, assim como seus processos de formação, por meio da 

experiência. 

Neste sentido, avalio como principal instrumento de reflexão sobre o conceito de 

experiência, as nossas próprias. Pensar sobre nós mesmos, a partir da construção 

de identidades, as quais estabelecemos, seja na vida pessoal ou profissional, que 

não por acaso, se entrelaçam e nos fazem perceber a relação entre os percursos da 

vida e os caminhos profissionais que construímos ao longo desses percursos.    

Neste processo, ser cidadã, pesquisadora, professora e artista é algo que não pode 

ser observado de forma dissociada, mas a partir de um complexo de formação, de 

uma prática e de uma busca por um lugar no mundo onde seja possível atuar 

acreditando que a formação é algo constante e dialógica, se constrói com o outro, 

nas relações, as quais estão impregnadas de conhecimentos.  

São sob esses olhares, das minhas próprias experiências, é que me sinto apta para 

falar sobre a mesma, por meio do trajeto que me constitui hoje como arte/educadora. 

São por meio delas, das experiências obtidas, que surgiram ideias, pensamentos, 

processos de mediação em arte/educação e desejos, que me levaram a entrar no 

universo da pesquisa, de ser uma educadora, artista e pesquisadora que se mobiliza 

a partir da experimentAÇÃO e da invenção pedagógica.   

Pensando sobre experiência 

Segundo o dicionário da língua portuguesa, organizado por Francisco da Silva 

Bueno, a palavra experiência quer dizer prática da vida; usos; ensaio; prova; 

tentativa; empirismo. Podemos observar que todas as palavras relacionadas ao 

significado de experiência estão ligadas a práticas, as quais fazem parte da vida. “A 

experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com as condições 

ambientais está envolvida no próprio processo de viver” (DEWEY, 2010, p.109).  
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Empirismo, por exemplo, ainda segundo o dicionário, é uma doutrina a qual todo 

conhecimento tem a sua origem na experiência; conhecimentos práticos devidos à 

experiência. No entanto, o empirismo era analisado pelas instituições de ensino 

como um conhecimento “menor”, não científico, portanto, de qualidade inferior. 

Nesta perspectiva podemos compreender porque a experiência é um conceito 

relativamente novo, no que diz respeito ao seu acolhimento na área das pesquisas 

em educação e artes. 

Educação e vida foram considerados, por muito tempo, como processos dissociados 

dentro dos conteúdos escolares, gerando uma enorme lacuna sobre a associação 

por parte dos alunos entre educação e cotidiano, entre significar, fazer sentido para 

a vida de cada indivíduo de acordo com seu repertório cultural e existencial. Dessa 

forma, irei ao longo do texto, me referi muitas vezes aos processos de educação 

como formação, pois a palavra formação torna o entendimento da educação mais 

amplo, não se restringindo ao espaço escolar, mas sim, a todos os espaços da vida.  

Atualmente, a educação tem explorado o conceito de experiência, trazendo a prática 

de experimentos para dentro das instituições de ensino, relacionando educação e 

vida, ampliando o entendimento sobre o que é educar. Pois para que mais serviria a 

educação, se não para contracenar com a própria vida, para dialogar com ela?  

Nesta perspectiva, práticas antigas de educar, excluídas das instituições de ensino, 

voltam a ser exploradas e consideradas como processos educativos importantes 

para fazer um contraponto às novas tecnologias, que também proporcionam 

experiências, mas não substitui outras de igual ou superior valor para formação 

humana. Benjamin (1994) nos fala sobre a questão da pobreza da experiência que 

hoje faz parte da nossa sociedade. Ressaltando que antigamente sabia-se 

exatamente o que era a experiência, transmitida dos mais velhos para os mais 

novos.  

De forma mais concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de forma 

prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; às vezes como narrativas de 

países longínquos, diante da lareira, contadas a filos e netos. – Que foi feito 

de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam narrar algo direito? 

Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser 

transmitidas como um anel, de geração em geração? Quem é ajudado, hoje, 

por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com a juventude 

invocando sua experiência?  (BENJAMIN, 1994, p. 123) 
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São indagações que nos fazem refletir sobre educação e experiência, para 

podermos enquanto artistas e educadores pensarmos nossas práticas e instalarmos 

as mudanças necessárias para atribuirmos aos processos de arte/educação, a 

importância da técnica estar sempre em consonância com os valores humanos, que 

por muito tempo, foram totalmente negligenciados por uma educação extremamente 

tecnicista, elitista e excludente. Ainda em relação à pobreza da experiência, o autor 

complementa sua linha de raciocínio quando diz que 

Uma forma completamente nova de miséria recaiu sobre os homens com 

esse monstruoso desenvolvimento da técnica. A angustiante riqueza de 

ideias que se difundiu entre – ou melhor, sobre – as pessoas, com a 

renovação da astrologia e da ioga, da Christian Science e da quiromancia, do 

vegetarianismo e da gnose, da escolástica e do espiritismo, é o reverso 

dessa miséria. Pois não é uma renovação autêntica que está em jogo, e sim 

uma galvanização. (BENJAMIN, 1994, p. 124) 

  

Todas essas experiências, vividas na maior parte das vezes fora das instituições de 

ensino, são com certeza, formativas, e como aponta o autor não são descobertas, 

mas sim uma questão de colocar o foco sobre práticas que se perderam ao longo da 

história enquanto processos de formação que interligava técnica, formação humana 

e espiritual.    

O autor fala dessas práticas enquanto ricas experiências. Corroborando desta ideia 

podemos pensar a experiência como algo que nos acontece e realmente nos toca, 

fazendo a distinção entre as inúmeras situações as quais nos deparamos 

diariamente, e que acontecem de forma mecânica, sem nos provocar sensações ou 

reflexões sobre a vida. “Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada 

vez mais rara” (LAROSSA, 2015, p.18). Nesta mesma perspectiva, Dewey (2010) 

nos fala sobre a experiência singular versos a experiência que ele chama de 

incipiente. Na experiência incipiente há distração e dispersão, não se caracterizando 

como uma experiência singular onde o sujeito conclui todo o percurso até o seu 

desfecho, que é o propósito pelo qual a experiência foi iniciada, havendo pausas, 

mas não dispersão. Essa reflexão se faz importante para começarmos a pensar 

sobre o que é ter uma experiência, sobre as nossas próprias, que nos constitui 

enquanto pessoas e profissionais.  
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Experiências Formativas 

Enfatizamos a questão das experiências serem inerentes à vida, como afirmou o 

filósofo John Dewey (2010), e com base neste autor, iremos explorar o conceito de 

experiência formativa. Podemos dizer que vivemos sucessões de experiências, não 

faltam experiências. Porém é necessário nos perguntar se todas elas são 

educativas. “O problema não está na ausência de experiências, mas no caráter 

qualitativo que possuem as experiências” (SILVA, 2015, p.62).  

A partir dessa afirmação, pensar sobre essa relação entre experiência, vida e 

educação. Enfatizando que a formação do indivíduo, para além do espaço escolar, 

passa por todas as experiências do cotidiano onde o mesmo está inserido.  

A crença de que toda educação genuína se consuma através de experiência 

não quer dizer que todas as experiências são genuínas e igualmente 

educativas. Experiência e educação não são termos que se equivalem. 

Algumas experiências são deseducativas. É deseducativa toda experiência 

que produz efeito de parar ou destorcer o crescimento para novas 

experiências posteriores. Uma experiência pode ser tal que produza dureza, 

insensibilidade, incapacidade de responder aos apelos da vida, restringindo, 

portanto a possibilidade de futuras experiências mais ricas. Outra poderá 

aumentar a destreza em alguma atividade automática, mas de tal modo que 

habitue a pessoa a certos tipos de rotina, fechando-lhe o caminho para 

experiências novas. (DEWEY, 1976, p. 14) 

 

Seguindo esse raciocínio, nos é possível pensar nas relações que se estabelecem 

diariamente nas sociedades contemporâneas, onde pessoas e natureza são 

expostas as diversas situações de negligencia, como um grande palco de 

experiências deseducativas. Crianças e jovens crescem se “encharcando” de 

experiências diárias, onde valores humanos são menos importantes do que valores 

econômicos, e o próprio sistema educativo foi, durante muitos anos, e ainda perdura, 

como um dos mantenedores e reprodutores dessa dinâmica do sistema vigente. 

Dessa forma, a vida, e suas diversas situações e experiências vividas por cada 

indivíduo, se apresenta como uma teia, que vai estabelecendo processos de 

formação.  

Para pensar sobre a experiência dentro das instituições de educação, faz-se 

necessário imaginar que temos, nós educadores, um árduo trabalho, se 

considerarmos que será necessário instalarmos, nesses espaços, o máximo possível 
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de experiências formativas, que possam desconstruir essa deturpação de valores 

criada pelo sistema capitalista.  

Silva (2015) nos apresenta na sua tese de doutorado que “Dewey nem é moderno, 

nem pós-moderno, ele constitui-se um teórico politemporal” (SILVA, 2015, p.60). Ele 

nos coloca que a partir dos estudos desse autor se estabelecem dois princípios 

básicos para que uma experiência seja considerada educativa, a interação e a 

continuidade. O princípio da interação estabelece a relação entre o que o autor 

chama de condições objetivas da experiência e condições internas. 

(...) condições objetivas da experiência, que se caracterizam pelas situações 

concretas dos contextos sociais em que vivem os sujeitos, sejas elas físicas, 

econômicas ou históricas. Dessa forma, os contextos locais, regionais, 

nacionais e internacionais irão interferir e intervir diretamente nas 

experiências dos sujeitos. Já os fatores internos da experiência são 

denominados de condições internas. Essas condições são formadas de 

desejos, propósitos, aptidões, lembranças e conhecimentos prévios dos 

sujeitos da experiência. Isto significa que a experiência não ocorre no vazio, 

pois “toda experiência humana é em última análise, social, isto é, envolve 

contato e comunicação (SILVA, 2015, p. 63) 

 

O autor também afirma que toda experiência educativa caracteriza-se por ser um 

jogo de equilíbrio entre essas duas condições. Se o equilíbrio não ocorre à 

experiência não é considerada educativa. O outro princípio, o da continuidade, é o 

que liga as experiências passadas e as que ainda irão ocorrer. “Toda experiência 

modifica quem a faz e por ela passa e a modificação afeta, quer o queiramos ou 

não, a qualidade das experiências subsequentes, pois é outra, de algum modo, a 

pessoa que vai passar por essas novas experiências” (DEWEY, 1976, p.25-26).  

Este princípio nos possibilita compreender que toda experiência de valor 

educativo deve possuir qualidade estética. A qualidade estética de uma 

experiência é a integração dos novos elementos que são adicionados à 

experiência durante o seu processo de desenvolvimento com os elementos 

que a constituíam inicialmente. Assim sendo, toda experiência tem um início, 

um desenvolvimento e uma culminância. A cada momento desses novos 

elementos são adicionados à experiência, sejam esses práticos, emocionais 

ou intelectuais, que consequentemente a enriquecerá mais. (SILVA, 2015, p. 

64) 

Esses dois princípios tornam-se então, segundo Dewey, essenciais na análise de 

uma experiência educativa. Na intenção de analisar os processos de formação de 

alguns arte/educadores na sua tese de doutorado, Silva (2015) elabora, a partir dos 
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pressupostos traçados por Dewey, uma compreensão que denominou de 

experiência formativa em arte. O autor, na sua pesquisa de doutorado, procurou 

investigar o processo de formação de alguns arte/educadores por meio das 

narrativas dos mesmos, buscando quais as experiências que possibilitaram se 

assumirem enquanto arte/educadores, já que as formações acadêmicas destes 

profissionais não eram na área de artes.  

De acordo com esse contexto, o autor aponta as experiências vividas ao longo da 

vida como formadoras de profissões na área da Arte/Educação. “As experiências 

formativas em arte são situações de aprendizagens adquiridas a partir do contato 

com a arte, sejam através de processos de fruição, criação e contextualização dos 

conhecimentos artísticos” (SILVA, 2015, p.73).  

As aprendizagens referentes a essas experiências em arte podem ser adquiridas de 

diferentes fontes, e em todos os momentos da vida, pois a arte permeia a vida. É 

nesta perspectiva, que irei construir a seguir, uma narrativa sobre as experiências 

formativas em arte que me instigaram a atuar e inventar pedagogias no campo da 

docência em artes, me conduzindo a pesquisa de doutorado que atualmente 

desenvolvo. 

Encontros com Mestres da Cultura Popular e com a Fotografia: narrando 
experiências formativas em arte  

Durante o carnaval de 1995, em Olinda-PE, me deparo pela primeira vez com a 

Capoeira Angola. Uma capoeira que na época não era tão disseminada como a 

Capoeira Regional, que frequentemente era possível se ver pelas ruas das cidades 

brasileiras, principalmente no nordeste. Os movimentos apresentavam outra fluidez, 

diferente da Capoeira Regional, era como se pela primeira vez eu estivesse vendo a 

capoeira, mesmo após vê-la muitas vezes, era aquela capoeira que me interessava. 

Aqueles movimentos me tomaram e eu senti que queria fazer aquilo, queria sentir no 

corpo. Na época, não tinha consciência da história e estórias que existiam por trás 

daquela prática, da força de luta por liberdade que pairava naquela ginga, a qual 

hoje, podemos chamar de uma prática artística e cultural afro-brasileira.  

Sentir no corpo, para depois buscar a história da Capoeira Angola, foi o caminho 

estabelecido, pois os conteúdos e práticas artísticas e culturais afro-brasileiras 
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foram, e ainda são, negligenciados na escola, na qual nunca tive a oportunidade de 

aprender sobre.  

Em 1998, já há três anos como praticante da Capoeira Angola e recém-formada 

como Bacharel em Geografia pela universidade Federal do Paraná - UFPR, fui 

morar nos Estados Unidos, na Califórnia, com uma amiga também capoeirista. 

Sabíamos, através do nosso envolvimento com a capoeira, que em Nova Iorque, 

morava um dos mais antigos mestres de Capoeira Angola ainda vivo, o Mestre João 

Grande, que aprendeu a capoeira com o Mestre Pastinha, criador da Capoeira 

Angola. 

Depois de três meses morando na Califórnia decidimos ir conhecer esse mestre. A 

experiência foi algo que necessitou alguns anos para que eu pudesse entender o 

que ali ocorreu. Nesse entendimento, as experiências anteriores e posteriores a 

esse encontro com o Mestre João Grande funcionavam como uma continuação, 

como um aprofundamento, e também como reconstrução das outras experiências. 

Retomando Dewey, com o princípio da continuidade, “toda experiência deveria 

contribuir para o preparo da pessoa em experiências posteriores de qualidade mais 

ampla ou mais profunda, isto é, o próprio sentido de crescimento, continuidade, 

reconstrução da experiência” (DEWEY, 1976, p.41). E assim acontece, até hoje, 

vinte anos depois, cada vez que participo de oficinas e workshop de Capoeira 

Angola, com os Mestres dessa arte, guardiões e transmissores orais dessa prática 

artística e cultural. 

Tudo era muito intuitivo no meu processo com a capoeira. Quando vi o jogo de 

capoeira na academia do Mestre João Grande, senti a mesma sensação de quando 

vi a capoeira em Olinda-PE, era como se estivesse vendo a mesma pela primeira 

vez. Aquele mestre, com sua academia no coração de Manhattan, sem falar uma 

palavra da língua inglesa, encantando o mundo com a força, a beleza e a magia da 

capoeira. Ancestralidade africana, que podia ser sentida a partir de um homem, que 

mesmo semianalfabeto, “da roça”, como ele mesmo dizia, esbanjava sabedoria aos 

seus 70 anos de idade. Sabedoria não só da técnica e da particularidade e beleza 

estética do jogo que praticava, mas dos ensinamentos de vida e valores humanos 

que conseguia passar por meio da prática da Capoeira Angola. “(...) Que 

moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um 
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anel, de geração em geração? Quem tentará, sequer, lidar com a juventude 

invocando sua experiência? “ (BENJAMIN, 1994, p.123).  

Mestre João Grande, com sua história de vida carregada de ancestralidade africana 

me fez perceber, em pleno país estrangeiro, minha ligação com a cultura do meu 

país, de uma forma como nunca tinha tomado consciência antes, com todo o meu 

corpo, minhas capacidades intelectuais e sensoriais, todo o meu ser. Perceber isso 

me faz corroborar da ideia de que “Essas pessoas, sem jamais terem frequentado 

escolas de arte, criam obras repletas de valor estético e artístico. Obras que 

encontram sentido e revelam importantes aspectos da cultura na qual se inserem” 

(MELO, ANDRÉ, 2014, p.03). Assumem a identidade de artistas e mestres da cultura 

popular por meio da prática/técnica e da transmissão oral desse conhecimento.  

Ao contrário do que relata Oiticica (1965) na sua experiência com a dança, a qual foi 

uma necessidade vital de desintelectualização, a minha relação com a Capoeira, 

que também tem a característica da dança, me levou a querer intelectualizar as 

sensações e invenções pedagógicas que me são provocadas por essa prática.  

A dança é por excelência a busca do ato expressivo direto, da imanência 

desse ato; não a dança de “balett”, que, sendo excessivamente 

intelectualizada pela inserção de uma “coreografia”, e que busca a 

transcendência desse ato, mas a dança “dionisíaca” que nasce do ritmo 

interior do coletivo, que se externa como característica de grupos populares, 

nações, etc... A improvisação reina aqui no lugar da coreografia organizada; 

em verdade quanto mais livre a improvisação melhor; há como uma imersão 

no ritmo, uma identificação vital completa do gesto, do ato com o ritmo, uma 

influência onde o intelecto permanece como que obscurecido por uma força 

mítica interna, individual e coletiva (em verdade não se pode estabelecer a 

separação). As imagens são móveis, rápidas, inapreensíveis – são o posto do 

ícone, estático e característico das artes plásticas – em verdade a dança, o 

ritmo, são o próprio ato plástico na sua crueza essencial esta aí apontada a 

direção da descoberta da imanência. (OITICICA,1965, p.01/05 ) 

É, dessa forma, que sinto a capoeira, mesmo com movimentos específicos, um 

eterno exercício de improvisação com o corpo. Hoje, cerca de 18 anos depois do 

encontro com Mestre João Grande, quando leio e reflito sobre textos 

artísticos/acadêmicos, posso melhor mensurar a potencia formativa dessa 

experiência e assim, consigo transpô-la para o universo da pesquisa, enfatizando o 

quanto de conhecimento e aprendizagem é possível obter por meio das práticas 

culturais e artísticas afro-brasileiras, que por muito tempo, foram consideradas, e 

ainda perdura na visão de muitas pessoas, como “arte inferior”, ou até mesmo, como 
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não sendo arte. “É preciso questionar essa fórmula de ver, destaca, porque ela 

serve principalmente a propósitos de persuasão e manipulação; não serve ao 

reconhecimento da vida popular e social, nem à relação com a arte ou a educação” 

(BARBOSA, 2015, p.78).  

Descubro concomitantemente o universo da fotografia - outra linguagem artística 

que me conduziu a docência na área de artes - pelo qual também me apaixono. 

Neste período, em Nova Iorque, fiz vários cursos técnicos sobre fotografia, e “o 

cenário”, a cidade, com toda a diversidade cultural que lá existe, me instigou a 

produzir imagens fotográficas, para que pudesse me expressar visualmente diante 

de tanta riqueza cultural, repleta de pessoas dos mais diferentes lugares, que nunca 

me remetiam diretamente aos Estados Unidos, mas sim a uma “cidade do mundo”.  

Em paralelo com os cursos técnicos, atuei como estagiária no International Center of 

Photography – ICP, praticando e me apropriando de técnicas da fotografia 

analógica, ao mesmo tempo, tive acesso a muitos livros sobre a linguagem 

fotográfica, palestras e relatos de vários fotógrafos, sobre suas diversificadas 

produções artísticas a partir desta linguagem.  

 

Foto: Judivânia Rodrigues – O movimento do “parafuso” no Jogo da Capoeira Angola. Academia do 
Mestre João Grande, Nova Iorque 1999. 
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Conhecer o trabalho do Mestre João Grande me impulsionou a mudar da Califórnia 

para Nova Iorque, onde permaneci por dois anos, na intenção de estar próximo do 

Mestre, aprendendo aquele jogo, descobrindo que cada mestre tem uma forma 

particular de passar essa prática e essa ginga, que se torna única para cada um, 

assim como seu modo de ser e estar no mundo. Nesta estada, por dois anos, na 

academia do Mestre João Grande, tive a oportunidade de conhecer muitos mestres 

de Capoeira Angola que por lá passaram, como Mestre Moraes, Mestre Gildo 

Alfinete, Mestre Lua de Bobó, Mestre Cobra Mansa, entre outros, e de participar, em 

2001, do evento de celebração dos 50 anos de dedicação do Mestre João Grande a 

prática da Capoeira Angola. Neste evento, conheci outra figura lendária do mundo 

da Capoeira Angola, o Mestre João Pequeno, outro grande mestre de Capoeira 

Angola, que formava a parceria, Mestre João Grande e Mestre João Pequeno, 

aprendizes do Mestre Pastinha em Salvador, na Bahia, nos anos 50.  

 

 

Foto: Judivânia Rodrigues – Mestre João Grande e Mestre João Pequeno – Após o jogo, o abraço de 
uma vida dedicada à Capoeira Angola. Academia do Mestre João Grande, Nova Iorque 2001. 

 

Com todos esses mestres que por lá passaram vivi experiências, carregadas de 

ensinamentos e valores humanos, além de observar o zelo, com que os mesmos se 

dedicam à cultura e a arte afro-brasileira. Em dezembro de 2011, aos 94 anos, 

morre Mestre João Pequeno na cidade de Salvador na Bahia, Mestre João Grande 
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continua em Nova Iorque, ainda como um dos mestres mais antigos da Capoeira 

Angola ainda vivo e atuante.  

Foram dois anos de intensas experiências com o universo da Capoeira Angola e da 

Fotografia, como formas de expressão artística. De volta ao Brasil, no início de 2002, 

continuo a trilhar o caminho profissional que me leva a atuar hoje como 

arte/educadora, participando dessa formação continuada que me faz adentrar cada 

vez mais no universo dessas linguagens, sentindo sempre a sensação de 

inacabamento, própria da formação do artista e do educador. 

Neste novo percurso, foram muitos encontros com os Mestres da Capoeira Angola 

em diferentes lugares do Brasil, revendo alguns mestres e conhecendo outros. 

Participo também de várias outras experiências com diferentes mestres e práticas 

culturais e artísticas afro-brasileiras, o que me fez perceber o quanto estão 

diretamente relacionadas com a capoeira, como por exemplo, o Afoxé, o Samba de 

Roda, o Maracatu, o Jongo e o Maculelê. Todas pautadas na forte musicalidade, na 

transmissão oral, no movimento do corpo, e nos saberes das experiências. Seguindo 

o pensamento de Hall (2003) as pessoas da diáspora negra encontram na música, 

agregado a outros elementos, uma forma profunda de se relacionar com sua vida 

cultural, constituindo uma forma de transmissão e herança cultural. E para, além 

disso, “Mais do que pessoas com o “dom” da criação, esses artistas são intelectuais 

populares, que pensam sobre os problemas da realidade e participam ativamente 

dos embates culturais” (BARBOSA, 2015, p.83). Todas essas experiências, junto a 

esses artistas da cultura popular, me fazem concordar com essa afirmação, dos 

mesmos, enquanto intelectuais populares.  

As experiências formativas, relatadas anteriormente, referentes à fotografia e aos 

encontros com Mestres da Cultura Popular me conduziram ao processo criativo que 

agora desenvolvo como arte/educadora na comunidade do Monte Serrat, no Maciço 

do Morro da Cruz, na cidade de Florianópolis-SC, que me levou a ingressar em julho 

de 2015 no doutorado do Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Área de concentração: Artes e Cultura 

Contemporânea, na Linha de Pesquisa: Arte, Cognição e Cultura. 
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Atuando há seis anos na comunidade do Monte Serrat, considerada por Barbosa 

(2007),1 em situação de exclusão e vulnerabilidade social 

foi possível visualizar as experiências deseducativas, retomando aqui Dewye (1976), 

pelas quais as crianças e adolescentes estão submetidas diariamente. Não é a 

intenção aqui reforçar a visão estereotipada de que as comunidades de periferia são 

violentas, generalizando seus moradores, mas é uma questão de pensar sobre o 

cotidiano de crianças e adolescentes das periferias, os quais têm sucessivas 

experiências envolvendo os mais diversos tipos de violência. Como atuar como 

artista e educador nestes contextos? Não nos é ensinado, é necessário criar, 

inventar, desenhar caminhos pedagógicos possíveis a partir da experiência em 

grupo.  

Criar, segundo Hélio Oiticica, obedece a um impulso naturalista de realizar formas 
originárias, que prescinde da experiência. Por outro lado, inventar decorre da 
experimentação e de estudo, não surge espontaneamente, mas resulta das 
necessidades sentidas, de exigências postas pelo percurso e vivência do inventor 
ou de seu grupo social.  (CARNEIRO, 2011, p.200) 
 

Minhas experiências formativas, narradas anteriormente, me proporcionaram 

estabelecer uma ligação, uma invenção, entre as linguagens da Capoeira Angola e 

da Fotografia, como reflexo da necessidade de se trabalhar o respeito pelo espaço 

corpóreo do outro nos processos de arte-educação que desenvolvo na referida 

comunidade. Retorno a Oiticica aqui, quando diz que “o movimento, inapreensível, é 

o oposto do ícone estático e característico das artes plásticas” (1965, p.01/05), 

porém na minha inventAção pedagógica2, que guia a pesquisa de doutorado que 

desenvolvo, existe a proposta de, através da fotografia, buscar apreender a 

fugacidade do movimento, enfatizando o “Lugar-Entre” os dois jogadores como 

espaço sensorial/relacional, e portanto, um espaço de pratica do lúdico, da 

expressão, do respeito e da liberdade, e não um espaço de competição. Mostrar a 

partir do visível, o invisível da Capoeira Angola, pois a fotografia nos dar essa 

possibilidade (ROUILLÈ, 2009), colocando a imagem como artifício pedagógico no 

aprendizado da prática artística e cultural da Capoeira Angola. 

Comentários Conclusivos 

O contemporâneo, e os diversos contextos socioculturais, nos apresenta inúmeros 

desafios na área da educação, e a arte, por meio de seus processos criativos, tem 
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apresentado muitos caminhos metodológicos, capazes de nos fazer perceber e 

refletir sobre o quanto é indissociável o contexto de vida, as experiências e os 

processos de formação que constituem o ser professor e artista. Apresenta-nos o 

questionamento, segundo Silva (2015), de que as universidades formam sim os 

arte/educadores no Brasil, indiscutivelmente, mas não garante que esse sujeito 

tenha o desejo, por meio de sua atuação, de proporcionar aos outros sujeitos 

envolvidos nos processos educativos, experiências artísticas e estéticas.  

Nesta perspectiva, aponta a experiência em arte como um importante elemento de 

formação, que não necessariamente acontece nas instituições de ensino oficiais, 

mas em diferentes espaços da vida, onde os professores e artistas nem sempre tem 

formação acadêmica, mas constituem-se no próprio fazer, no caminho trilhado, como 

os Mestres da Cultura Popular no Brasil, que carregam com eles a transmissão oral 

do conhecimento, através de técnicas artísticas e do saber da experiência, formando 

muitos artistas e educadores em todo o país.  

Não é pertinente mensurar a qualidade dos diferentes processos de formação, nem 

de discutir a importância da formação acadêmica, mas de reconhecer as diferentes 

trajetórias e circunstâncias, de valorizar as diversas culturas, saberes e experiências 

como processos de formação em arte, e de trazer esses questionamentos para 

dentro das pesquisas neste campo de atuação. Dessa forma, a arte torna-se mais 

democrática, o que contribui para a formação humana, e consequentemente para a 

construção de um mundo mais solidário e potente em experiências formativas. 

 
 
Notas 
                                                           
1
Sobre a comunidade, acessar o artigo: Comunidade, Identidade e Exclusão: Uma abordagem da luta dos 

moradores da Comunidade Monte Serrat pelos direitos humanos, na 
página:http://virtual.cesusc.edu.br/portal/externo/direito/wp-content/uploads/2010/05/COMUNIDADE-MONTE-
SERRAT-artigo.pdf 
2
 Este artigo enfoca o caminho que me levou a pesquisa de doutorado. Para compreender o processo de 

pesquisa que desenvolvo acessar o artigo que publiquei na Revista Gearte, do Grupo de Pesquisa em Educação 
e Arte do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 
http://seer.ufrgs.br/index.…/gearte/article/view/70926/41239 
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