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Resumo 

 

O texto traz fragmentos de memórias dos sujeitos que narram partes do cotidiano 

vivido pelo grupo T.A.P.A-UFES na tessitura de redes de saberesfazeres com o 

currículo realizado no Centro de Artes da UFES durante a graduação. Defende a 

dimensão do currículo que se importa com os “usos” que os sujeitos fazem dos 

documentos prescritos e com as burlas diárias às regulações que habitam a escola. 

Mostra como que ao longo da última década diversas propostas curriculares foram 

formuladas para os cursos de Licenciatura em Artes Visuais e Bacharelado em Artes 

Plásticas apesar de haver uma marcante separação entre os departamentos e 

prédios que compõem o Centro de Artes tornando este espaçotempo num lugar que 

“separa” as práticas das teorias. Enfatiza a atuação da turma de alunos que 

encontrou “táticas” para superar o “instituído” e fazer acontecer trabalhos e estudos 

artísticos que de fato provocavam uma pluri-multi-inter-poli-disciplinaridade nas aulas 

cursadas. Discute a dimensão que as realizações dos sujeitos alcançam quando 

extrapolam a grade curricular e propõem outras formas mais criativas de viver o 

currículo realizado no cotidiano. Considera imprescindível a relação de 

horizontalidade que foi vivida entre os estudantes e os professores, abrindo 

possibilidades para a efetivação de trabalhos. Realiza a investigação com o 

cotidiano e emprega caminhos metodológicos que passam pelo resgate da memória 

e pelas narrativas, enfatizando o currículo realizado como redes de saberesfazeres e 

destacando os usos deste no vivido. Enfatiza que os atos de rebeldia diante da 

regulação tornam a troca de saberesfazeres mais verdadeira e legítima porque 

partem da vida e superam os escritos. Acredita que é na vivência do cotidiano que 

se dá de fato a realização do que as prescrições não podem alcançar. 

 

Palavras-chaves: Arte e vida. Cotidiano. Currículo realizado. Redes. 



Abstract 

 

The text brings memory fragments from the individuals which report pieces of the 

quotidian lived by the T.A.P.A – UFES group inside the “know-do” needlework nets 

along with the accomplished curriculum at the Art Center of UFES during graduation. 

It defends the dimension of the curriculum that cares about the “uses” that individuals 

make out of the prescript documents and about the daily cheating to the 

regulamentation that resides in the academy. It shows how, in the course of the last 

decade, many different curriculum proposals were formulated to License at Visual 

Arts and Bachelor at Plastic Arts although there is a significative separation between 

the departments and buildings that compose the Art Center, making the space-time 

in to a place that separates the practices from the theories. Emphasizes the acting of 

the group of students which found out strategies to overcome the instituted and make 

art works and art studs actually happen, which as a matter of fact provoked a “pluri-

multi-inter-poli-disciplinarity” in the classes coursed. Discusses the dimension that the 

individuals´ accomplishments reach when surpass the curriculum grate and propose 

other more creative forms of actually living the curriculum coursed in the quotidian. It 

considerates absolutely necessary the horizontality of relation experienced between 

students and teachers, expanding possibilities to the effectuation of art works. 

Accomplishes  the investigation of quotidian and applies metodogical paths which 

includes memory ransom and narratives, emphasizing the accomplished curriculum 

as “know-do” nets, standing out the uses of it in the lived experiences. Emphasizes 

that the rebellion acts in front of the regulamentation makes the exchanges  of “know-

do” more true and legitimate by being based on life and then surpassing the writings. 

It believes that it is in the experience of quotidian that actually happens the 

accomplishments of things that prescriptions can not reach. 

 

Words-keys:  Art and live. Quotidian. Accomplished curriculum. Nets. 
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1  Era uma vez...  

ou aquilo que criamos e vimos que era bom! 

______________________________________________ 

 

A imprevisibilidade e a complexidade nos trouxeram até aqui.  

 

Mesmo depois de deixar de ser militante em movimentos populares, políticos e 

religiosos, permaneci acreditando que poderia mudar o mundo, ou pelo menos uma 

parte dele, ou pelo menos a mim mesma. Foi então que me tornei professora! E para 

enfatizar o desafio da jornada, me tornei artista-educadora! 

 

A teoria do caos nos fala do poder da borboleta que ingenuamente bate suas asas 

em um lado do planeta e causa um tornado no outro lado do mundo.1 Eu acredito! 

Pequenas atitudes podem se tornar grandes e mudar o fluxo das coisas, ou não. É 

provável que essas mudanças não afetem tantas pessoas, ou afetem de modo 

superficial, como uma brisa leve que logo passa. Mas não há dúvidas de que, aqui, 

neste caso, a Turma de Artes Pela Ação marcou profundamente a vida de um grupo 

de pessoas-artistas, foi uma tempestade. 

 

Não podemos precisar exatamente quando tudo começou, considerando que nossas 

vidas são trançadas em redes e não podemos saber onde se encontra o fio inicial, 

pois são vários os sujeitos envolvidos e são variadas as tramas da vida de cada um. 

Só posso dizer que, no início do ano 2000 nossas vidas se entrelaçaram, e por isso, 

estamos aqui para contar sobre esse encontro rizomático. Foi no primeiro semestre 

deste ano que ingressou no Centro de Artes da UFES a última turma do currículo de 

Licenciatura em Educação Artística. Não, eu não fazia parte dessa turma. Ingressei 

na UFES no semestre anterior no curso de Bacharelado em Artes Plásticas, mas 

decidi que queria ser professora e comecei a cursar as disciplinas da licenciatura, 

como disciplinas obrigatórias optativas. 

 

                                                 
1 BRIGGS, John e PEAT, F. David. A sabedoria do caos: sete lições que vão mudar sua vida. 
Tradução: Cristiana de Assis Serra. Rio de Janeiro: Campus, 2000. p. 43. 



É. Os currículos destes dois cursos têm algumas peculiaridades inexplicáveis, 

incompreensíveis, constantemente em mutação. E estou disposta a entender alguns 

nós deste tecido. 

 

Ainda assim, foi entre currículos diversos, departamentos separados, muitos 

professores substitutos, estrutura precária, que – como li em Peter Brook (1999)2 – 

apareceu um espaço vazio que logo descobrimos que poderíamos ocupar. No meio 

deste espaço vazio, aconteceu o que nomeamos de T.A.P.A.-UFES – Turma de 

Artes Pela Ação – foi esse o nome que recebeu a turma de estudantes e convidados 

formada durante a graduação e que realizou tantas coisas no Centro de Artes e 

principalmente, fora dele.  

 

Pretendo aqui, escrever a história deste grupo, e isto será feito com a ajuda das 

narrativas dos integrantes da turma. Cada um, a partir das suas memórias, conta um 

pouco desta história: 

 

No início, o meu fogo acendeu um grupo, e 
de uma apresentação de trabalho da Dora, 
de História da Arte, foi, acho que nós 
falamos sobre Arte Romana [...] aí nós 
começamos a brincar, surgiu a idéia, eu 
adoro me vestir de romano, essas coisas 
todas, aí que surgiu a idéia, eu tinha umas 
fantasias em casa: ah! vamos apresentar 
caracterizados? E foi, fizemos, daquela 
fotinha lá que acabei de te dar. (Fragmentos 
das memórias de Marco Antonio) 
 

Bom, começou com um trabalho da 
disciplina da professora Telma e eu fazia 
parte de um grupo de um determinado tema 
e foi aí que foi começando a desenvolver 
vários trabalhos a partir daquele, e eu junto. 
(Fragmentos das memórias de Karla) 

 
E acho que, eu vejo o T.A.P.A. começando como [...] um encontro de 
pessoas que tinham afinidade, sabe. Tinham afinidade, que estavam 
ali também, [...] querendo, ver coisas acontecendo, dentro [...] da 
UFES, dentro do Centro de Artes. Eu acho que... o pessoal foi se 
juntando assim, é, a minha visão de fora, o pessoal foi se juntando 
muito por afinidade, por amizade, bate papo. (Fragmentos das 
memórias de Rubiane) 

                                                 
2 Peter Brook. A porta aberta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 



O que motiva esta pesquisa é a força do cotidiano. É o que acontece no dia-a-dia. O 

que aconteceu no cotidiano do T.A.P.A.-UFES, na sua vivência de um currículo 

realizado, e que agora se torna história escrita, memórias narradas dos sujeitos 

envolvidos nesta experiência de vida, de arte e vida! As fotos que tiramos, os 

trabalhos que filmamos, os textos que escrevemos, as longas conversas que 

tivemos, o que cada um guardou na sua memória, como parte da sua vida, são 

estas as fontes que utilizamos para registrar e analisar a importância deste evento 

na vida do Centro de Artes da UFES e nas nossas vidas. 

 

“Do ponto de vista do caos, todas as atividades na sociedade e na natureza são 

coletivas. No caos, os indivíduos são uma parte indissociável do todo” (JOHN 

BRIGGS e DAVID PEAT, 2000. p. 61). Talvez na natureza essa coletividade 

aconteça de forma mais espontânea, mais fácil, mais equilibrada. Na sociedade de 

uma forma geral, na UFES, no Centro de Artes, a coletividade se torna um pouco 

mais complicada, e “[...]se tem alguma coisa que pode atrapalhar acho que é o ego 

mesmo, o umbigo de cada um[...]” (Fragmento do depoimento do professor de 

Grafite). A mentalidade de que o artista é sozinho faz crescer a vaidade das 

pessoas. Nosso diferencial é que, definitivamente, estivemos dentro da escola de 

arte para estudar. E este desejo de estudar e aprender/apreender cada vez mais 

aquilo que estudávamos nas salas de aula foi o que nos reuniu. 

 

O que faz do T.A.P.A.-UFES merecedor desta pesquisa? Quem foram estes sujeitos 

envolvidos nesta turma? Quais as possíveis discussões que este trabalho provocou? 

 

O T.A.P.A.-UFES foi uma turma de estudantes de Artes Visuais, Artes Plásticas e 

convidados que se agruparam para transformar aquilo que estudavam em diferentes 

salas de aula de departamentos diferentes3 do Centro de Artes em 

                                                 
3 O Centro de Artes está localizado em seis prédios denominados CEMUNI – Célula Modular 
Universitária. No CEMUNI I fica localizada a direção do Centro, o colegiado do curso de Arquitetura, o 
Laboratório de Informática, o Laboratório de Edição e o Centro de Restauração; no CEMUNI II ficam 
os colegiados dos cursos de Artes Visuais e Artes Plásticas e as disciplinas práticas como Desenhos, 
Meta, Plástica, Multimeios, Pintura, Gravura, etc.; anexo ao CEMUNI II fica o Galpão onde acontecem 
as aulas de Escultura e Mosaico; no CEMUNI III fica o colegiado do curso de Desenho Industrial, o 
Laboratório de Fotografia, o auditório do Centro de Artes e disciplinas práticas como Cerâmica e 
Estamparia; no CEMUNI IV fica o curso de Arquitetura; no CEMUNI V fica o colegiado dos curso de 
Música e do curso de Comunicação Social e disciplinas teóricas como as Histórias da Arte, Filosofia 
da Arte e Seminários e atualmente as aulas do Projeto Universidade Para Todos; o CEMUNI VI 



práticateoriaprática – grafia que utiliza Regina Leite Garcia (2003) ao nos explicar 

que 

  

[...] a prática, para nós, é portanto o critério da verdade; é ela que 
convalida a teoria. Assim, partimos da prática, vamos à teoria a fim de 
a compreendermos e à prática retornamos com a teoria ressignificada, 
atualizada, recriada, dela nos valendo para melhor interferimos na 
prática. (p. 12) 

 

O currículo que vivemos e praticamos foi além da grade curricular que aprisiona 

professores e alunos. Performances, exposições, debates, oficinas, bienais, 

congressos, projetos sociais, trabalhos em grupo, foram algumas das atividades 

realizadas. Questionamentos, impedimentos, sabotagens, foram alguns dos desafios 

enfrentados pela turma dentro do Centro de Artes. 

 

John Briggs e David Peat (2000) nos lembram que “[...]o caos revela que em vez de 

resistir às incertezas da vida, devemos aproveitá-las[...]” (p. 19). E durante o tempo 

da graduação – de 2000 a 2004 – aproveitamos tudo o que nos foi possível, 

enquanto tivemos forças e da melhor maneira. Vivenciamos tantas experiências com 

tamanha intensidade que temos a sensação de que o tempo do grupo foi ainda 

maior. Nosso tempo kairós foi, sem dúvida, mais extenso, o que nos possibilitou 

mais. Os trabalhos que realizamos eram elaborados, minuciosos, demandavam 

tempo, trabalho manual, cara de pau. Eram também performáticos no sentido de que 

eram permanentemente mutáveis. Nenhuma apresentação se repetiu. Todas foram 

únicas.  

 

A gente fazia uma outra festa do lado [...] do camarim, era outro rock 
que rolava [...] e nessa parte desse rock, a gente mudava cabelo, 
mudava figurino, resolvia que não ia mais ser tal coisa, que ia ser outra 
coisa, que tinha mais haver com aquelas pessoas. (Fragmentos das 
memórias da Vanessa B!) 

 

Michel de Certeau (2003) nos lembra que “[...]a ocasião é ‘aproveitada’, não 

criada[...]” (p. 162). Aproveitar tudo o que foi possível acabou por se tornar um 

problema, porque no imaginário que ainda prevalece no Centro de Artes, um artista 

deve praticar uma só atividade, ser especialista naquilo: ou ele pinta, ou esculpi, ou 

                                                                                                                                                         
pertence ao curso de Psicologia. Um novo prédio de fotografia está sendo construído próximo ao 
CEMUNI IV. 



grafita, ou teatraliza, ou é mosaicista, ou... Enfim, segundo os sabidos modernos, o 

artista não pode nem deve ser inter-multi-pluri-poli, tem que ser especialista em 

uma só coisa – pensamento herdado da modernidade fragmentada. Os sujeitos do 

T.A.P.A.-UFES não concordavam, tampouco se adaptavam a esta teoria. 

Experimentamos tudo o que nos apareceu, aprendemos tudo o que desejamos, e 

enfrentamos a ira de muitos sabidos. Encontramos algum apoio para as nossas 

ações nos escritos de Boaventura de Souza Santos (1996) quando nos fala que 

“[...]o conhecimento pós-moderno, sendo total, não é determinístico[...]” (p. 48). 

 

Néstor Garcia Canclini (1998) nos definiria como “[...]apenas alguns exemplos de 

artistas anfíbios, capazes de articular movimentos e códigos culturais de diferentes 

procedências”(p. 361). Em nossa opinião, nossa prática não se constituía em um 

problema, mas sim, em possibilidades infinitas de experimentação, liberdade, 

ousadia, de auto-referência.  

 

“Com freqüência se ouve dizer que criatividade e loucura são muito próximas[...]” 

(JOHN BRIGGS e DAVID F. PEAT. 2000. p. 23) e é bem provável que estivéssemos 

próximos da loucura, ou quem sabe, simplesmente abertos às possibilidades que 

víamos aparecer todo o tempo neste espaço vazio do Centro de Artes. Talvez 

também, nossa loucura estivesse no fato de que conseguíamos perceber/sentir este 

espaço vazio que ninguém mais via e que muitos continuam a não enxergar ainda 

hoje, ou enxergam este espaço vazio como um espaço que deve mesmo 

permanecer vazio. Devemos considerar que, se somente nós enxergávamos esse 

espaço vazio neste período, talvez fóssemos loucos mesmo!!!  

Dizem que sou louca 
por pensar assim 

se sou muito louca 
por eu ser feliz 

mais louco é quem me diz 
que não é feliz, não é feliz! 

Sim, sou muito louca 
não vou me curar 

já não sou a única  
que encontrou a paz. 

 
Rita Lee4 

                                                 
4 “Balada do louco”. Letra e música de Rita Lee e Arnaldo Baptista. Acústico MTV. CD/1998. 



Aliás, o nome da professora Telma Guimarães5 que nos acompanhou, depunha 

contra nós. A professora Telma Guimarães foi expulsa da UFES na década de 80, 

acusada – em um processo duvidoso – entre outras coisas, de ser louca. Na época, 

ela organizava grupos de pesquisa de arte, e realizava diversos projetos com 

estudantes dentro e fora da UFES. Também teve um envolvimento com um grupo 

chamado “Balão Mágico”6 composto principalmente por estudantes de Comunicação 

Social e Artes. É possível que este grupo tenha também percebido o espaço vazio 

dentro da UFES e tratou de ocupá-lo. E foi justamente com ela que nos envolvemos 

primeiro.  

 

Telma foi nossa motivadora e sempre teve o cuidado de pedir que não 

mencionássemos o nome dela junto aos nossos projetos, para que não nos 

prejudicássemos. Curioso como que relações criativas e saudáveis terminam por se 

transformar em problemas, dos quais os sujeitos precisam se proteger. 

 

No livro “As Brumas de Avalon”7, a fada Morgana narra que “[...]é aquilo em que a 

humanidade acredita que modela o mundo e toda a realidade[...]” (p. 26). É possível 

que a realidade do Centro de Artes esteja cada vez mais se petrificando, e o espaço 

vazio, próprio para que se crie o novo, esteja ficando encoberto pelas brumas. É 

uma metáfora meio desanimadora, considerando que nem mesmo a sacerdotisa, 

com todos os poderes da deusa, pode reabrir o caminho entre as brumas com o 

passar do tempo, e a entrada para o mundo de Avalon ficou para sempre perdida do 

mundo dos cristãos. Somente alguns, de vez em quando, conseguem enxergar 

algum vulto misterioso entre as brumas, mas pela incerteza da realidade 

prosseguem remando em outra direção. 

 

Felizmente, não foi somente a professora Telma Guimarães que enxergou algum 

brilho naquilo que estávamos fazendo. Tivemos ao nosso lado outros professores 

                                                 
5 Telma Guimarães foi professora do Centro de Artes e terá um pouco de sua história contada mais à 
frente nesta pesquisa. 
6 O grupo “Balão Mágico” atuou na UFES na década de 80, formado principalmente por estudantes 
de Comunicação Social e Artes e também por alguns professores. Reivindicavam novas formas de 
relacionamento entre professores e alunos, melhorias físicas nos prédios, outra forma de praticar o 
currículo. Suas abordagens eram um tanto radicais e às vezes agressivas. Eles trouxeram para 
dentro a UFES projetos culturais que andaram pela cidade de Vitória naquele período. 
7 BRADLEY, Marion Zimmer. As Brumas de Avalon: a senhora da magia. Livro Um. Tradução de 
Waltersir Dutra. São Paulo: Nova Cultural, 1989.  



que trabalharam conosco de alguma forma e que reconhecem a importância da 

movimentação do T.A.P.A.-UFES viveu dentro do Centro de Artes, inclusive sentem 

falta do movimento dos alunos hoje fazendo alguma coisa, qualquer coisa! 

 

Eu acho maravilhoso! Inclusive, atualmente, nós estamos carentes 
disso aqui. Porque são os grupos de alunos, que são considerados 
malucos, entre aspas, porque de malucos não têm nada, são os 
ativos, ou seja, esses são os que estudam. Porque eles fazem, eles 
vêem, ouvem, e executam a coisa da arte, como a arte 
contemporânea. (Fragmentos do depoimento do professor de Grafite.) 

 

Pô, eu achava muito legal! Achava [...] super bem vinda [...] a reunião 
das pessoas pra discutir arte, pra produzir alguma coisa, e tal. É muito 
difícil lutar sozinho, viver de arte é extremamente complicado. [...] acho 
que junto é legal, mesmo se ele vai explodir uma hora depois, formar 
outros grupos, natural isso. Mas achava... acho e acho sempre que 
qualquer grupo vai ser bem vindo, dois, três, quatro... (Fragmentos do 
depoimento do professor de Plástica Tridimensional II.) 

 

Foi uma [...] coisa rara, infelizmente, que isso devia ser [...] mais 
pensado [...]. Iniciativas como essa deviam acontecer mais, com 
certeza, porque, rompe com aquela coisa ativa-passiva, o aluno só 
recebe, então ele acha que... aí o professor ele só fala, ele que tem o 
saber, ele que manda, ele que... (Fragmentos do depoimento da 
professora de Seminário de Arte.) 

 

E acho que a participação de vocês, a participação do grupo T.A.P.A. 
nesse final dos anos 90, começo do ano 2000, era um suspiro no meio 
[...] dessa decadência do movimento estudantil, no meio desse 
marasmo, dessa apatia instaurada, entre alunos e professores, 
movimentos sociais de um modo geral, ah... acho que o grupo 
T.A.P.A. ficava, assim, é... ainda tornando possível acreditar que 
existia algumas células ainda de resistência a isso. (Fragmentos do 
depoimento do professor de Arte da Fibra.) 

 

Esta pesquisa nos apresenta grandes desafios. Afinal, estou falando aqui de 

pessoas vivendo em grupo, da universidade, do Centro de Artes, das relações com 

professores, das relações com a instituição, das redes 

de significados, do currículo prescrito e realizado, do 

conhecimento tecido em redes. Existem muitas feridas 

para enfiar o dedo. A parte otimista desta pesquisa são 

os trabalhos do T.A.P.A.-UFES e o que ele provocou 

nos envolvidos com o grupo: estudantes, professores e 



outros; a parte mais difícil é o que o T.A.P.A.-UFES provocou em algumas pessoas: 

estudantes, professores e outros... 

 

Porém, como nos fala Ecléa Bosi (1979), “[...]uma pesquisa é um compromisso 

afetivo[...]” (p. 2), e foi justamente a minha fidelidade a este compromisso que me 

motivou a escrever a história do T.A.P.A.-UFES. Fui buscar estas memórias junto 

aos integrantes do grupo que se mantiveram amigos até o dia de hoje e narraram 

aquilo de marcante que o grupo deixou em suas vidas. Também fui buscar as 

narrativas de alguns professores que estiveram durante muito ou pouco tempo 

próximos da turma, mas que se transformaram em grandes mestres-colaboradores-

amigos e que expontaneamente nos banquetearam com deliciosas experiências de 

horizontalização entre professores e alunos durante a permanência da turma.  

 

Chamei de Pré-Escritos as narrativas e as memórias destes sujeitos porque elas 

vieram antes – apesar de estarem aqui guardadas integralmente para o final – já 

estavam lá, guardadas dentro de cada um. Jacques Le Goff (1994) me ajuda a 

confirmar que a “[...]história começa antes da escrita[...]” (p. 86). Meu trabalho foi 

provocar estas memórias e colocá-las em exposição aqui através das palavras e 

também das imagens que puderam apreender fragmentos dos momentos preciosos 

do vivido. Antes de gravar as narrativas, mostrei a cada um algumas das muitas 

fotografias dos trabalhos da turma, o que provocou lembranças e curiosidades. São 

muitas as fotografias, são muitos os documentos e filmagens, e são infinitas as 

memórias de cada um a respeito da vivência com a turma. 

 

As lembranças grupais se apóiam umas às outras formando um 
sistema que subsiste enquanto puder sobreviver a memória grupal. 
(ECLÉA BOSI, 1979, p. 336) 

 

A história do T.A.P.A.-UFES é o algo em comum que nos une: estudantes, 

professores, amigos, indiferentes, implicantes, todos temos algo a declarar a 

respeito deste evento. Não colhi as declarações dos indiferentes e dos implicantes 

para esta pesquisa, seria uma confirmação da posição hostil deles diante da turma. 

Nossa intenção não é evidenciar binarismos: contra ou a favor, tampouco 

constranger alguns. Pelo contrário, o prazer de deixar escrito para a posteridade 

uma experiência do cotidiano vivido que foi feliz – de uma forma geral – e deixou 



marcas. Porém, as tensões provocadas por estes indiferentes no cotidiano da turma 

no Centro de Artes, principalmente dentro das salas aula e nas dependências do 

centro, não serão esquecidas aqui, elas nos fizeram ver que existem diferenças 

entre o discurso acadêmico, o currículo e a prática, que a hierarquia é importante 

para a sobrevivência de alguns, e que é preciso resistir muito para ir contra a maré, 

para se movimentar enquanto todos estão parados.  

 

Me recordo do Mito da Caverna do Platão e da resistência daqueles que se 

encontravam de costas para a entrada tiveram em relação aquele que propôs um 

novo olhar para a parede. Chegou uma hora em que tivemos que parar para não 

morrermos. Nos formamos e deixamos as coisas do jeito que eram antes de nós. 

Será mesmo?  

 

Claro que nada fica como era antes. Hoje no Centro de Artes existem novos 

currículos – é, eles ainda continuam se multiplicando – novos professores que 

vieram de outros estados mais envolvidos no circuito nacional da arte, novos 

estudantes, novos trabalhos de alunos expostos a cada semestre. Sempre há algo 

de novo. Mesmo com estes elementos, permanece uma dúvida: o espaço vazio está 

de alguma forma visível aos sentidos dos habitantes do Centro de Artes atualmente? 

Se a resposta é sim, porque não vemos ninguém se movimentando? 

 



2  As tramas que tecem  

as redes dos currículos realizados 

____________________________________ 

 

A idéia básica que temos de currículo é aquele documento elaborado com o intuito 

de traçar o percurso que os estudantes devem percorrer durante o seu tempo de 

estudo, tendo os professores como responsáveis pelo cumprimento deste. Enquanto 

vislumbramos o currículo desta forma simplista, apenas como prescrição, não somos 

capazes de alertar os nossos sentidos para perceber e acreditar nos currículos que 

acontecem todos os dias no cotidiano das escolas. A prescrição tem muito pouco 

valor diante da realidade, porque sozinha, não consegue apreender a diversidade do 

cotidiano, e os sujeitos da escola tecem suas próprias maneiras de sobrevivência 

que ultrapassam as cercas das grades curriculares. A prescrição faz parte daquilo 

que é realizado, de forma que os documentos não são abandonados, eles deixam 

de ser o fio condutor para ser um dos elementos que integra o cotidiano vivido.  

 

Carlos Eduardo Ferraço (2004) nos fala sobre as origens da palavra currículo em 

latim, scurrere, correr, associado à pista de corrida, a um percurso a se seguir, que 

nos ajuda a entender de onde vem esta idéia de algo pronto, pré-determinado: 

 

[...] nesse caso, é impossível dissociar currículo de prescrição, de 
receita, de manual, de veículo, de parâmetros norteadores ou algo 
parecido. Em certo sentido aqui, currículo se confunde ou se reduz a 
programas, relação de temas, ementas de disciplinas, proposta ou 
grade curricular, manuais didáticos, ou qualquer outro texto que 
contenha uma proposta prescritiva de conteúdos e metodologias a ser 
seguida. (p. 95) 

 

Ainda, buscando nos escritos de Carlos Eduardo Ferraço (2004), ampliamos a 

discussão para além deste currículo escrito, prescrito, que chega no envelope e que 

não carrega muitos significados que possam se adequar à realidade onde terá que 

ser aplicado: 

 

[...] colocamos em discussão a idéia que assume currículo como 
relacionado a tudo o que acontece nas escolas. Ou seja, pensamos 
currículo como redes de fazeressaberes, produzidas e compartilhadas 
nos cotidianos escolares, cujos fios, com seus nós e linhas de fuga, 
não se limitam a esses cotidianos, mas se prolongam para além deles, 



nos diferentes contextos vividos pelos sujeitos que praticam e habitam, 
direta ou indiretamente, as escolas, isto é, professoras, alunos, 
serventes, pedagogos, pais, secretárias, vigias, coordenadores, 
diretoras, pessoas das comunidades, entre outros. (p. 96) 

 

Se currículo pode ser tudo o que acontece nas escolas é então no cotidiano que 

vamos nos encontrar com a produção dos sujeitos que brota das necessidades 

diárias, e vamos observar que cada um dos sujeitos contribui para resolver o que se 

faz necessário. Deste modo, professores, alunos, administração estão todos 

envolvidos no processo diário de fazer com que a escola caminhe, que não fique 

amarrada pelos documentos.  

 

Estamos considerando que esses currículos praticados envolvem, em 
sua produção, uma multiplicidade de práticas, conhecimentos, valores, 
idiossincrasias, atitudes, superstições, formações, histórias de vida, 
entre outras possibilidades, que caracterizam as redes de 
saberesfazeres produzidas e compartilhadas pelos sujeitos que 
habitam e praticam esse cotidiano (CARLOS EDUARDO FERRAÇO, 
2004. p. 119) 

 

Nos apoiamos então na idéia de Carlos Eduardo Ferraço a respeito do  currículo 

realizado, como sendo aquele que está presente nas ações que os sujeitos 

desenvolvem cotidianamente. Consideramos que as redes tecidas pelo T.A.P.A.-

UFES estiveram todo o tempo entremeadas por currículos prescritos, por grades 

curriculares, pelo Centro de Artes e pelos professores, mas também por currículos 

realizados, dentro e principalmente fora das salas de aula nos diferentes prédios e 

nas diferentes disciplinas pelos integrantes da turma. O cotidiano vivido no grupo 

nos possibilitou então, ver mais de “perto” como se dava este dia-a-dia dentro da 

escola e como eram tecidas as estratégias de resistência e de desobediência 

praticadas aí.  

 

Essa dimensão do que é, de fato, realizadopensadofalado no miudinho 
dos cotidianos das escolas nos permite, enquanto sujeitopesquisador, 
além de poder afirmar que o local tem importância [...], poder pertencer 
a diferentes redes que expressam o entremeado desses 
saberesfazeres cotidianos, associados aos diferentes espaçostempos 
vividos pelos sujeitos. (CARLOS EDUARDO FERRAÇO, 2004b, p.83-
84) 

 

As redes que tecemos no dia-a-dia carregam fios que nos revelam por inteiro. Na 

contemporaneidade em que vivemos, já não funciona mais o ser humano 



fragmentado. Também já sabemos que quando tentamos juntar as partes deste ser 

fragmentado, não conseguimos formar um ser inteiro, talvez no máximo montemos 

um tipo de Frankstein, e aí entramos em um outro problema constante nas escolas, 

que é como encaramos as diversidades dos sujeitos presentes nos lugares onde nos 

colocamos. Precisamos antes de tudo, manter o ser humano inteiro, em todos os 

espaçostempos onde habita. 

 

A convivência que praticamos no grupo, enquanto estudávamos ou desenvolvíamos 

algum trabalho, nos possibilitou uma troca inestimável de experiências, daquilo que 

cada um trazia consigo, como marca daquilo que é. Então, trocamos experiências, 

conhecemos intimidades, fraquezas, virtudes. Em grupo, entre amigos, podíamos 

nos colocar desnudos diante do outro. Toda esta troca de saberesfazeres reflete o 

exercício das redes de subjetividades, da qual fala Boaventura de Souza Santos 

(1996), que fomos tecendo ao longo da nossa convivência.  

 

Enquanto recurso da ciência, portanto, “[...]a subjetividade – com todas as suas 

criações – ganha espaço não só enquanto categoria, mas especialmente enquanto 

realidade social” (p. 29) é o que afirma Nilda Alves (2002). 

 

Estamos diante de novas e variadas formas de enxergar a escola e o que acontece 

nela, partindo de olhares mais sensíveis e mais próximos da realidade do cotidiano. 

Isto nos leva a repensar então, algumas noções que nos acostumamos a estudar a 

respeito da educação. Por exemplo, a noção do conhecimento como uma árvore, 

vertical, que começa de baixo e vai crescendo, desenvolvendo os galhos, frutifica, 

gera sementes, etc. É uma noção simplista e hierárquica do processo educacional. 

Não cabe mais ficar tentando identificar quem é a raiz? Quem representa o tronco 

que sustenta a árvore? Quem serão as sementes que irão se espalhar por todos os 

cantos? Precisamos considerar seriamente, que todos os sujeitos, em especial 

aqueles que habitam a escola, têm, igualmente, um importante papel a desenvolver 

na educação, são relações recíprocas de saberesfazeres. 

 

A noção de rede aparece justamente quando compreendemos que [...] 
existem, permanentemente, trocas de conhecimentos, às quais não 
demos muito valor até o presente, mas que precisamos dar. A noção 
de rede diz muito mais do que a idéia de interdisciplinaridade, que 



mantém o entendimento de que os únicos conhecimentos existentes 
estão nas disciplinas. (NILDA ALVES, 2002. p. 27) 

 

Sermos passivos diante da proposta de que os diferentes conhecimentos 

necessários e básicos estão satisfatoriamente contidos dentro das disciplinas, nos 

coloca diante de um vislumbre muito limitado, diminui nossas chances de conseguir 

ver e inclusive, permitir que novas formas múltiplas de conhecimentos se espalhem 

o tempo todo dentro da escola. No caso 

do T.A.P.A.-UFES, dentro do Centro de 

Artes, por exemplo, nos deparamos com 

alguns professores, técnicos e até alunos 

que, talvez por estarem totalmente 

satisfeitos com aquilo que as disciplinas 

da grade curricular e a separação dos 

prédios do CEMUNI – que encerra cada 

conhecimento específico dentro dele, que 

por sua vez encerra cada conhecimento 

em uma sala de aula isolada – ofereciam, 

se colocaram como obstáculos diários aos 

trabalhos que desenvolvíamos. 

Aprendemos, nesta fase a usar um ditado 

popular capixaba que conta como é a 

funcionalidade do balde de siri: quando 

você coloca vários siris dentro de um balde eles ficam presos sem precisar de 

amarras, porque quando um começa a subir e chega próximo da boca do balde, os 

outros puxam ele de volta para baixo.  

 

Lembra um pouco também, novamente, o mito da caverna do Platão: todos devem 

permanecer onde estão e da maneira que são para que o “conforto geral” seja 

mantido sem abalos. É um tanto difícil não chegar a algum tipo breve de conclusão 

diante destes comportamentos: quando um sujeito – ou um grupo deles, como nosso 

caso – propõe algum tipo de mudança no modo de viver o cotidiano, ainda que esta 

mudança seja aparentemente pequena, imediatamente incomoda quem está 

sentado no seu conforto, porque exige que outras formas de pensar e encarar as 



coisas sejam consideradas, e isso dá muito trabalho. Levantar, pensar, avaliar, 

estudar, refazer, conhecer, planejar, trocar experiências, são muitos verbos de ação 

para quem já está acomodado.  

 

O currículo realizado, tecido em redes, explora espaços que antes ficavam mantidos 

intactos e intocáveis pelo currículo prescrito que não apresenta condições para 

espaços de liberdade, não consegue alcançar as frestas até mesmo porque elas se 

abrem e fecham continuamente. O T.A.P.A.-UFES fazia espontaneamente a costura 

destes espaçostempos separados: transitava de um prédio para o outro levando 

consigo aquilo que haviam aprendido/apreendido e teciam as matérias de um e de 

outro departamento com os mesmos fios, formando uma costura colorida, uma trama 

diversificada, difícil de separar onde começavam os fios do CEMUNI II e onde 

terminavam outros fios do CEMUNI IV. 

 

Neste sentido, para a nossa prática dentro do Centro de Artes, as disciplinas 

teóricas e as disciplinas práticas apresentavam igual importância para a nossa 

formação acadêmica, independente da separação dos prédios, dos departamentos, 

das disciplinas e dos professores. O conhecimento tecido em rede nos impulsiona a 

conhecer as possibilidades de diálogo horizontalizado entre os diferentes saberes de 

uma escola. Para Nilda Alves (2002) 

 

[...]a idéia de conhecimento em rede [...] pressupõe assumirmos que 
há uma pluralidade de caminhos, na qual nenhum é privilegiado, nem 
subordinado em relação ao outro. (p. 80) 

 

Apontamos os saberes partilhados dentro da escola reconhecendo-os enquanto 

redes que se tecem em conjunto, contando com fios e linhas de todos os sujeitos e 

partindo das tramas tecidas no cotidiano nos seus diversos espaçostempos. Então, 

lançamos um olhar para o conhecimento como rede, rizomático, com fios que 

seguem em todas as direções e que se entrelaçam, e não como construção, 

iniciando de baixo, levantando as paredes, etc. Afinal, os sujeitos envolvidos na 

educação e com a escola de uma forma geral, já vêm com a sua rede híbrida de 

saberesfazeres, o que significa que ignorar estes conhecimentos anteriores é ignorar 

a capacidade dos indivíduos de partilhá-los com outros e de aprender 

concomitantemente. 



Carlos Eduardo Ferraço (2001) resume então esta idéia do conhecimento e do 

currículo tecido em rede: 

 

Isto nos permite pensar no currículo realizado em sala de aula como 
expressão daquele contexto espaço-temporal, das redes orais, 
escritas e simbólicas que são tecidas/produzidas e 
compartilhadas/enredadas por alunos e professores. (p. 129) 

 

Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo (2002) no dizem que “[...]os primórdios do 

conceito de rede, tal como aplicado ao campo do currículo no Brasil, datam de 

1985[...]” (p. 32), portanto, esta teoria já está quase completando bodas e se faz 

mais do que necessário que compreendamos as formas deste tipo de tessitura do 

saber e ampliemos nossas formas de praticar e teorizar a respeito da educação, 

afinal, o tempo que passa – já são mais de vinte anos – ajuda no desenvolvimento e 

compreensão das idéias. 

 

Assumir que existem diversos currículos realizados dentro da escola e que cada 

sujeito inventa novos currículos todos os dias é o primeiro passo para pensarmos 

uma nova forma de educação. Porém, enquanto alguns se abrem para estas outras 

teorias e as percebem claramente na prática do cotidiano, outros ainda se mantém 

amarrados e agarrados nas formas de pensar a partir das prescrições.  

 

Enfrentamos este embate durante toda a graduação enquanto estávamos 

trabalhando com o T.A.P.A.-UFES. As propostas da turma, ainda que não 

tivéssemos consciência disto, eram provocadoras de currículos realizados e 

conhecimentos em rede, o que nos dificultou muito o trabalho pelo fato de 

encontrarmos uma boa parte da instituição e dos professores satisfeitos com as 

prescrições que sempre guiaram os seus trabalhos e estudos. Neste sentido, 

qualquer outra proposta que amplie, modifique, ou às vezes, ignore as prescrições 

causa um transtorno e provoca reflexões que provavelmente levarão à mudanças de 

atitudes e pensamentos. Quando os sujeitos envolvidos neste cenário, o Centro de 

Artes, não estão dispostos à mudanças, o problema está criado. Entra em cena a 

hierarquia, o poder e a manutenção do estabelecido por aqueles que irão 

permanecer neste espaço. Como reflexo da hierarquia e do poder, éramos proibidos 

de utilizar os espaços físicos do Centro de Artes. E como éramos nós quem 



estávamos de passagem – enquanto alunos que entram na graduação, se formam e 

vão embora – os efetivos, em suas cadeiras, permaneciam sentados enquanto nós 

saíamos da brincadeira, como num jogo. 

 

Novamente recorremos aos estudos de Carlos Eduardo Ferraço (2001) a respeito do 

currículo para sublinhar que boa parte do currículo que se vivia no Centro de Artes, 

no período em que o T.A.P.A.-UFES esteve atuando/estudando, foi de um currículo 

prescrito, que separava os alunos e as disciplinas em seus devidos lugares – cada 

uma em uma sala de aula diferente, em um departamento diferente, em um prédio 

diferente – seguindo rigorosamente um plano de aula. 

 

As políticas curriculares realizadas no Brasil nos últimos anos e os 
currículos prescritivos construtivistas arquitetônicos que delas 
decorrem têm reforçado princípios consagrados no paradigma da 
ciência moderna, tais como, compartimentalização, precisão, 
linearidade, causalidade, quantificação, entre outros. (p. 144) 

 

Em uma de suas aulas de História da Arte Contemporânea – disciplina incluída no 

novo currículo de Artes em 2004/2 – o professor fazia uma análise do quanto alguns 

artistas-docentes do Centro de Artes haviam absorvido o mito do gênio nascido na 

geração 80, e se trancado em sua arte plena. O que estes artistas esquecem é de 

que a relação arte e vida é deixada de lado quando se ignora o contexto em que se 

vive, e principalmente quando o espaçotempo do cotidiano não inspira nada, pois 

desconhecem e não acreditam naquilo que nasce dentro da escola todos os dias.  

 

Arte e vida é um conceito que se tornou um paradigma na arte contemporânea e já 

não é possível separar arte e vida no contexto atual, o que está dentro do museu e o 

que está fora dele é a própria vida. Dentro do Centro de Artes poucas pessoas 

acompanharam este novo paradigma e quebraram as correntes dos pensamentos 

anteriores que coroavam a arte com uma aura. Telma Guimarães foi uma das 

poucas professoras que assumiu totalmente esta idéia de arte e vida, rompendo com 

as idéias antigas. Foi ela quem, enquanto professora, impulsionou o nosso trabalho 

em grupo. 

 

A teoria do caos nos faz acreditar que “[...]em um sistema caótico tudo é 

interligado[...]” (JOHN BRIGGS e DAVID F. PEAT, 2000. p. 43), e acreditamos que 



todos os sistemas são caóticos. Caos aqui não significa bagunça, desordem, 

incompreensão, mas uma outra ordem, que pode se reordenar, se auto-organizar 

todo o tempo de acordo com as influências sutis. Portanto, neste sistema em que 

tudo é interligado, como podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranqüilos, 

enquanto redes são ignoradas e até desfeitas no cotidiano por docentes-artistas-

estudantes que não conseguem mergulhar na vida com todos os sentidos? 

 

O entremeado de identidades, variações de significados e 
conhecimentos do cotidiano escolar e o entrelaçamento de ações nele 
realizados implicam em assumirmos diferentes “currículos-redes”, 
realizados nas salas de aula. (CARLOS EDUARDO FERRAÇO, 2004. 
p. 148) 

 

A todo o momento as escolas são pensadas a partir dos currículos que são tomados 

como salvadores. Quando surgem novos desafios, formula-se novos currículos ou 

muda-se o nome, ou convida-se algum palestrante de renome para falar sobre o 

assunto. Não estamos aqui propondo soluções, até mesmo porque todas elas 

seriam apenas prescritivas, não temos a pretensão de salvar ninguém, contudo, 

propomos que assumir o cotidiano como o lugar onde a vida escolar acontece é um 

passo para compreendermos a educação e suas implicações que nos apontam para 

onde andar. 

 

A história do T.A.P.A.-UFES dentro deste contexto de currículo realizado e 

conhecimento em rede nos indica uma entre as tantas possibilidades vividas pelos 

sujeitos das escolas de como as alternativas para uma educação mais integrada 

com a vida são experimentadas no cotidiano.  

 

John Briggs e David F. Peat (2000) falam sobre a figura do trickster, uma 

personificação da bagunça no meio da ordem. No Centro de Artes, nós do T.A.P.A.-

UFES representamos a bagunça desafiando a ordem estabelecida há tanto pelos 

que lá se solidificaram. Para nós, a bagunça era o Centro de Artes, mas não nos 

interessava propor uma nova ordem, mas ao contrário, provocar novas bagunças 

que, juntas se auto-organizariam mostrando uma face alternativa para o Centro de 

Artes, com mais cara de arte e vida e menos de prescrições.  

  



O palhaço trickster, ou metamorfo torna-se a personificação do caos 
em culturas de todo o mundo. Embora seja o “epítome do princípio da 
desordem”, o trickster é também identificado como o portador da 
cultura, o criador da ordem, um xamã ou “superxamã”. Ele é o 
sobrevivente astuto, o pobre-diabo traquinas que desafia as 
convenções, subverte o sistema, rompe a estrutura de poder e dá à luz 
novas idéias. É a raposa em algumas tradições, o corvo ou o coiote 
em outras... É Hermes, o metamorfo, Prometeu, o que traz o fogo, 
Dioniso, o deus da embriaguez e da destruição. (p. 20) 

 

Subvertidos, sobreviventes, astutos, turma da panelinha, adolescentes, pessoal que 

não estuda. Muitos são os adjetivos que carregamos, aqueles que nos deram e 

também aqueles que adotamos por livre escolha. Não que eles tenham interferido 

naquilo que somos ou naquilo que fazíamos. Ingênuos ou maliciosos assumimos o 

compromisso com o nosso estudo e com a nossa profissão: artistas-educadores. As 

marcas que adquirimos levamos guardadas com carinho e com atenção. Carinho 

pelo que vivemos e por aquilo que nos fez sermos quem somos e atenção com os 

desafios da vida que outras pessoas nos impõem. 

 

O Zé Vicente8 canta em uma das suas canções: 

 

Eu vou por aí com meu canto, abrindo 
estradas,  

quebrando encantos...  
rompendo as barreiras do coração, 

rasgando mentiras e ilusão...  
meu canto é arma, eu sei,  
e há tempos estou na luta.  

 

Nosso canto é a arte, nossa e de outros. Nossa luta é para que a vida possa ser 

mais colorida pelas cores da arte. O desafio diário é que mais pessoas tenham 

acesso à alguma forma de arte. Aqueles que não conhecerão museus, galerias, 

vernissages, Europa, arte clássica, mas que saberão, através da arte, identificar 

dentro da vida simples e sem recursos, formas de se viver com prazer. A arte ligada 

à vida nos aponta para caminhos do deleite visual, sensorial, mas também da 

indignação diante do descaso com a própria vida, dos seres humanos e do planeta. 

 

Seguimos nosso caminho, inquietos que somos, incomodando sempre que possível! 

                                                 
8 “Meu canto, minha arma”, letra e música de Zé Vicente. Em canto, CD/2000.  
 



3  Memórias e narrativas: nossos recursos  

metodológicos para a pesquisa no/do/com o cotidiano 

_________________________________________________________ 

 

A paixão de dizer/1 
 

Marcela esteve nas neves no Norte. Em 
Oslo, uma noite, conheceu uma mulher que 
canta e conta. Entre canção e canção, essa 

mulher conta boas histórias, e as conta espiando 
papeizinhos, como quem lê a sorte de soslaio. 

        
Essa mulher de Oslo veste uma saia imensa, 

toda cheia de bolsinhos. Dos bolsos vai tirando 
papeizinhos, um por um, e em cada papelzinho 

há uma boa história para ser contada, uma 
história de fundação e fundamento, e em cada 

história há gente que quer tornar a viver por arte 
de bruxaria.  

 
E assim ela vai ressuscitando os esquecidos e 
os mortos; e das profundidades desta saia vão 

brotando as andanças e os amores do bicho 
humano, que vai vivendo, que dizendo vai. 

 
Eduardo Galeano9 

 

Inspirada pelos escritos dos Eduardos, o Galeano logo acima e o Ferraço agora, 

trazemos referências que nos ajudam a compreender este espaçotempo chamado 

de cotidiano.  

 

Eu penso o cotidiano enquanto eu me penso; eu faço parte desse 
cotidiano que eu penso; eu também sou esse cotidiano; eu não penso 
“sobre” o cotidiano, eu penso “com” o cotidiano; esses momentos, 
movimentos, processos, tentativas, possibilidades, de pensar “com” os 
cotidianos, de me pensar, possibilitam que eu me conheça ao mesmo 
tempo que busco conhecer os outros... mas eu também sou esses 
outros. (CARLOS EDUARDO FERRAÇO, 2003, p. 160) 

 

Michel de Certeau (1996) também tem definições a respeito do cotidiano que 

ampliam nosso campo de visão e de entendimento: 

 

                                                 
9 GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Tradução: Eric Nepomuceno, 11 ed. Porto Alegre: 
L&PM, 2003. p. 17. 
 



O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em 
partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma 
opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, 
ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver 
nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O 
cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. É 
uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, às 
vezes velada. (p. 31) 

 

O cotidiano é, portanto, o espaço legítimo onde vivemos as coisas muídas que são 

muitas vezes desprezadas porque parecem simples demais para serem 

consideradas. É então, prestando atenção aos indícios deixados pelas grandes 

coisas que acontecem na escola que chegamos ao dia-a-dia dos sujeitos. Seguindo 

os fios destas redes tecidas é que nos encontramos com este dia-a-dia onde 

acontecem as pequenas conquistas que precisam de soluções imediatas. Estas 

soluções não podem ser encontradas nos documentos prescritos, porque são 

pessoais, breves, imprevisíveis, efêmeras. Nenhum texto será bom o suficiente para 

conter tantas informações. E se ninguém for viver o cotidiano dentro, junto, de perto, 

na escola, esse muidinho passa, porque é breve, e não ficamos sequer sabendo da 

sua existência.  

 

Em nosso entender, não há outro modo possível de pesquisar a 
complexidade da realidade educacional se não nos dispusermos a 
estabelecer relações horizontais, democráticas e de compromisso e 
autoria dos conhecimentos tecidos nas pesquisas com os educadores 
e estudantes que habitam as escolas. Ou seja, para os pesquisadores 
no/do/com o cotidiano, os sujeitos pesquisados não se reduzem a um 
objeto de conhecimento compartimentado em categorias a serem 
traduzidas em instrumentos de coleta de dados para posteriores 
análises quantitativas, ou mesmo qualitativas, que os colocam como 
citações ou como exemplos da deficiência ou da eficiência, da falta ou 
da presença do compromisso ou do descompromisso, dentre outros 
tantos binarismos possíveis, aventados pelo “marco teórico” adotado 
pelo pesquisador. (CARLOS EDUARDO FERRAÇO, 2005, p. 9)  

 

Por todos estes motivos, a pesquisa do/no/com o cotidiano se torna difícil porque 

deixa o pesquisador livre – mas não sem referências – para encontrar os caminhos 

que irá percorrer até se dar por satisfeito com tudo aquilo – e este tudo não é pouco! 

– que irá captar no seu ambiente de vivência da pesquisa. Também é uma 

metodologia muito fácil, agradável, que nos faz felizes, exatamente pelos mesmos 

motivos do difícil: não tem manuais que o aprisionam contando os passos e a 

direção para onde se deve andar. O pesquisador descobre as respostas para as 



perguntas que fez e ainda para aquelas que sequer pensou em questionar. Difícil 

mesmo é selecionar um pouco deste tanto para transformar em escritos, pois o 

desejo mesmo é de que toda a experiência vivida no cotidiano, durante o tempo 

proposto – que nunca é respeitado, quase sempre é ultrapassado – possa ser 

partilhada. 

 

Estas reflexões nos levam a pensar então na complexidade que é a vida simples. 

Talvez por causa das relações em redes que são tecidas a todo o momento, muitos 

fios, rizomas que se espalham, embaralham-se, emaranham-se, o simples quando 

investigado se torna complexo. Isto não quer dizer que a simplicidade seja 

incompreensível, ela é sim complexa, não devemos subestimá-la. 

 

A complexidade não tem metodologia, mas pode ter seu método. O 
que chamamos de método é, um memento, um “lembrete” [...] O 
método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem 
nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, 
para restabelecermos as multidimensionalidades, para pensarmos na 
singularidade com a localidade, com a temporalidade, para nunca 
esquecermos as totalidades integradoras [...] A totalidade é, ao mesmo 
tempo, verdade e não-verdade, e a complexidade é isso: a junção de 
conceitos que lutam entre si. (EDGAR MORIN, 1998, p. 192) 

 

A complexidade do cotidiano vivido motivou esta pesquisa ao despertar em mim o 

desejo de contar a história do T.A.P.A.-UFES a partir dos participantes do grupo e 

não somente a partir daquilo que eu me lembrava isoladamente, afinal, foi uma 

história vivida em grupo. Como diz o velho ditado “[...]uma lembrança puxa a 

outra[...]” e lembrar em grupo traz à tona lembranças particulares que pertencem 

mais a uns do que a outros, mas que são comuns. Jacques Le Goff (1994) nos conta 

que  

 

[...]a história começou como um relato, a narração daquele que pode 
dizer “Eu vi, senti”. Este aspecto da história-relato, da história-
testemunho, jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da 
ciência histórica” (p. 09).  

 

Portanto, narrar histórias a partir do eu vi, eu senti, foi o que me seduziu para tecer 

redes de subjetividades e de significados juntamente com os outros sujeitos deste 

acontecimento. 

 



O meu intento se constitui em narrar memórias, contar histórias, escrever 

lembranças, ou ainda narrar lembranças, contar memórias, escrever histórias. 

Jacques Le Goff (1994) busca conceitos que explicam a palavra história, e 

analisando estes conceitos, acredito ser possível realizar meu intento com seriedade 

e poética: 

 

Nas línguas românicas (e noutras), ‘história’ exprime dois, senão três, 
conceitos diferentes. Significa: 1) esta “procura das ações realizadas 
pelos homens” (Heródoto) que se esforça por se constituir em ciência, 
a ciência histórica; 2) o objeto de procura é o que os homens 
realizaram. Com diz Paul Veyne, “a história é quer uma série de 
acontecimentos, quer a narração desta série de acontecimentos” 
(1968, p. 423). Mas a história pode ter ainda um terceiro sentido, o de 
narração. Uma história é uma narração, verdadeira ou falsa, com base 
na “realidade histórica” ou puramente imaginária – pode ser uma 
narração histórica ou fábula. (p. 18) 

 

Nesta tessitura de histórias contadas, fui buscar a memória dos fatos e as narrativas 

dos sujeitos como elemento principal, como as agulhas que conduzem as linhas a 

serem tecidas. Ecléa Bosi (1979) nos esclarece sobre origens da palavra lembrança:  

 

[...]“lembrar-se”, em francês se souvenir, significaria um movimento de 
“vir” “de baixo”: sous-venir¸ vir à tona o que estava submerso[...](p. 
09).  

 

A forma da qual me apropriei para fazer vir à tona as memórias dos sujeitos foi 

através de entrevistas gravadas antecipadas por um momento de conversas e fotos 

da turma – reveladas em papel, daquela forma antiga. Algumas perguntas-chave 

provocavam as lembranças dos sujeitos e me traziam inclusive o inesperado, coisas 

sobre as quais os sujeitos possivelmente não haviam ainda pensado em outros 

tempos. Antonio Torres Montenegro (2003) fala que “[...]o encontro com o 

entrevistado é sempre uma interrogação, como diante de um documento 

desconhecido[...]” (p. 21). No entanto, este encontro com o desconhecido não se 

trata de uma surpresa desagradável, ao contrário, é neste momento que podemos 

perceber a relevância dos fatos na vida dos sujeitos.  

 

Encontramos nos escritos de Maria Jacinta Vargas Neto (2003) algumas definições 

científicas a respeito da memória: 

 



Duas testemunhas nunca contam a mesma história. Foi a partir de 
constatações como esta que neurologistas, já nas décadas de 20 e 30 
do século passado, definiram a memória como ação. Para eles, o 
substantivo – memória – não teria serventia, devendo ser substituído 
pelos verbos recordar, rememorar, etc. não existira, assim, tal objeto – 
a memória. No ato da recordação são ativados processos de 
construção, reconstrução, contextualização, reciclagem, relação, 
recategorização, por fim, imaginação. (p. 51) 

 

Mexer com a memória não se resume a um momento de contar histórias, o processo 

químico no corpo não se resume ao cérebro. Amauri Carlos Ferreira e Yonne de 

Souza Grossi (2004) nos falam que “[...]narrar (historiar) e contar são 

intercambiáveis[...]” (p. 47). Lembrar perpassa todos os sentidos do corpo que viveu 

a experiência e agora retoma aquelas sensações que ficaram guardadas porque 

representaram momentos importantes na vida deste ser vivente, é uma ação coletiva 

de todos os sentidos.  

 
As histórias narradas amealham vozes revividas e constelações de 
imagens, enredando os fios da existência. Mobilizam um outro 
universo, emaranhado portador de memória e de experiência do 
vivido. [...]Desenvolvem uma história através das palavras, conferindo-
lhe um passado, trançando identidades. (AMAURI CARLOS 
FERREIRA e YONNE DE SOUZA GROSSI, 2004. p. 42) 

 

Nas leituras pesquisadas a respeito da memória, confesso que com Ecléa Bosi 

(1979)10 senti uma profunda ligação, algum tipo de vidência em relação ao que 

estava escrito, pois os pensamentos me vinham antecipadamente e no momento 

seguinte eu os encontrava ali, diante de mim, escritos há tanto tempo. Por este 

motivo, não posso escrever somente aquilo que pensei desconsiderando o que esta 

autora e outros já escreveram. Mas este exercício não se constitui em nenhum tipo 

de sacrifício, afinal, buscamos tantas informações de tantos autores para constituir 

uma pesquisa, e algumas destas experiências nos tocam, como nos diz Jorge 

Larrosa (2004). Não é uma informação superficial que passa e vai, mas fica, nos 

toca, nos passa. Fico agradecida por passar e ficar com estas experiências. 

 

                                                 
10 Tenho que deixar aqui registrado minha satisfação em ter comprado o livro da Ecléa Bosi – 
Memória e sociedade: lembrança dos velhos (1979) – em um sebo muito simpático em São Paulo, na 
Avenida Augusta. E qual não foi a minha surpresa ao abrir o livro e observar que estava autografado 
pela própria autora, com a data do ano do lançamento, porém com o nome da pessoa que recebeu o 
autógrafo apagado com borracha molhada na língua, como a gente fazia quando era criança. 
Considerei que o autógrafo então era dedicado a mim mesma, ainda criança na época, mas hoje, 
herdeira e dona da preciosidade. 



As lembranças submergem em nossa mente e corpo em forma de imagens, 

pensamos tridimensionalmente. Para Aldo Victório Filho (2001),  

 

As imagens, portanto, parecem dominar o mundo ou mais: o mundo, 
às vezes, parece só existir através delas que cineticamente sugerem, 
mesmo, vários mundos que coabitam e se mostram dentro dessa 
complexidade de discursos simultâneos. (p. 52) 

 

Não lembramos em forma de escrita, de palavras, tampouco em preto e branco. Não 

são as palavras que aparecem no nosso pensamento, mas as imagens, uma 

espécie de vídeo-tape daquilo que aconteceu da forma como nos lembramos. Ecléa 

Bosi (1979) nos fala disto: “O passado, conservando-se no espírito de cada ser 

humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança[...]” (p. 15). E este 

exercício de ação precisa ser instigado de alguma forma.  

 

A forma que utilizei foram as conversas e fotografias que provocaram lembranças 

esquecidas: “‘nossa, eu era tão novinha’; ‘olha minhas sobrancelhas, que fininhas’; 

‘é realmente outra coisa pegar fotos de papel, a gente não faz mais isso’; ‘esse aqui 

não é aquele da aula de desenho?’; ‘eu não me lembrava que tinha feito isso’...”. 

Márcia Leite (2001) escreve a respeito deste ato de remexer fotografias, e é mesmo 

isto que sentimos ao olhar de novo aquilo que estava guardado, mas um pouco 

privado dos detalhes: 

  

[...] mexer nas fotos, aleatoriamente, faz-nos sentir outras emoções, 
lembrar, recontar e experimentar outras histórias. Brincar com a 
ocasião e o ocaso, percebendo um pouco como acontece o cotidiano. 
(p. 108) 

 

As fotografias cristalizam fragmentos dos momentos vividos, são imagens que não 

prevemos, pois até mesmo as máquinas fotográficas escolhem seus ângulos 

preferidos e aquilo que ela quer ou não registrar, precisa haver um entendimento 

entre o equipamento, o filme, a máquina e o fotógrafo. É um processo repleto de 

imprevisibilidades... As fotografias são tentativas de congelar os momentos daquilo 

que realizamos.  

 

Por mais que as fotografias estejam rodeadas de informações como 
título ou legenda, dia, hora e lugar em que foram tiradas, pessoas ou 
coisas que aparecem, da esquerda para a direita etc, tornando-se 



objetos de uma história construída, elas também revelam outras 
versões possíveis. (MÁRCIA LEITE, 2001, p. 100-101) 

 

Novamente recorro a Ecléa Bosi (1979) dizendo que,  

 

[...]na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências 
do passado. A memória não é sonho, é trabalho. (p. 17) 

 

Cesar Guimarães (1997) então fala da construção da imagem: 

 

O conjunto de enunciados que formam uma imagem é, antes, um 
bloco de sensações, perceptos, afectos, paisagens e rostos, visões e 
devires. (1997, p. 63) 

 

Sendo assim, precisamos considerar a complexidade da imagem, esteja ela na 

fotografia ou na memória. Imagens não são somente momentos congelados do 

vivido, são muito mais misturas de sensações que agregam partes das situações 

vividas: cheiros, sons, cores, sentimentos, movimentos, e ainda mais. As imagens 

são então, fragmentos que nos permitem mergulhar com todos os sentidos nas 

lembranças que se formam em nossa vida. 

 

Daí a complexidade de utilizar imagens nos textos. Elas não falam por si só para 

aqueles que não vivenciaram o momento. Entre em cena então, a forma mais 

universal de comunicar as coisas, a escrita. Novamente recorremos a Cesar 

Guimarães (1997) quando relata o caminho da escrita diante das imagens: 

 

Encontramos aqui aquela estrada da escrita que, diante de um espaço 
repleto de objetos, procura um equivalente verbal enchendo a página 
de palavras. [...]Há que se destacar, contudo, que os textos, ao 
buscarem um registro de signos equivalente à disposição dos objetos 
numa extensão, se servem de diferentes estratégias para “preencher a 
página”. (p.60) 

 

Portanto, na tentativa de traduzir as imagens, acabamos por encher a página de 

palavras. Tentamos desta forma, construir uma imagem que fala pelas palavras que 

escrevemos. Cesar Guimarães (1997) chama de imagem narrativa: 

 



A imagem narrativa, constituída de signos lingüísticos, ao aproximar-
se das imagens visuais, sofre uma espécie de “alteração” em sua 
natureza estritamente lingüística. (p. 64) 

 

Então, o texto não é mais só texto, assim como a imagem não é mais só imagem, 

um tenta ser o outro, se hibridizam, formam uma outra terceira coisa que compõe o 

texto. Imagemtexto, ou textoimagem, imagemnarrada ou narrativaimagética, 

podemos brincar de descobrir um nome para este caso, mas acredito que nenhum 

possa ser capaz de abarcar os sentidos que a imagem carrega junto com a palavra. 

 

Meu trabalho em recolher as memórias dos integrantes do T.A.P.A.-UFES foi 

extremamente prazeroso e a principal tarefa foi escrever estas lembranças e 

compartilhá-las com outros: “[...]o instrumento decisivamente socializador da 

memória é a linguagem[...]” (p. 18), nos diz Ecléa Bosi (1979). Escrever não é um 

ato que se constitui mais importante ou que acontece primeiro, escrever é tão 

somente a boa ação do pesquisador para com a comunidade, como forma de 

socializar as experiências resgatadas do/no/com o cotidiano vivido. Diante disto, 

Ecléa Bosi (1979) nos pergunta: “[...]por que decaiu a arte de contar histórias?[...]” E 

ela mesma propõe uma resposta: “[...]Talvez porque tenha decaído a arte de trocar 

experiências[...]“ (p. 42). Então, me fiz de ouvinte de lembranças que de alguma 

forma também são minhas, mas também de outras pessoas.  

 

Aquilo que fui buscar foi uma memória coletiva, mas que não se apresenta de forma 

igual para todos os envolvidos, os detalhes e os significados que representam para 

cada sujeito diferencia a maneira de lembrar. Ecléa Bosi (1979) fala da construção 

deste tipo de memória coletiva:  

 

Um dos aspectos mais instigantes do tema é o da construção social da 
memória. Quando um grupo trabalha intensamente em conjunto, há 
uma tendência de criar esquemas coerentes de narração e de 
interpretação dos fatos, verdadeiros “universos de discurso”, 
“universos de significado”, que dão ao material de base uma forma 
histórica própria, uma versão consagrada dos acontecimentos. O 
ponto de vista do grupo constrói e procura fixar a sua imagem para a 
História. (p. 27) 

 



Trago novamente fragmentos de Jacques Le Goff (1994) quando cita Febvre11, e 

nos diz que a história pode sim ser construída legitimamente a partir de elementos 

do cotidiano.  

 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 
existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, 
quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe 
permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. 
Logo, com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as formas do 
campo e das ervas daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem 
dos cavalos de tiro. Com os exames de pedras feitos pelos geólogos e 
com as análises de metais feitas pelos químicos. Numa palavra, com 
tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve ao 
homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os 
gostos e as maneiras de ser do homem. (p. 540) 

 

É deste/neste cotidiano repleto de particularidades que buscamos os elementos para 

escrever nossa história. Porque, é lá, no dia-a-dia que está o que é invisível nos 

documentos. O documento nos mostra a poça d’água, enquanto que o cotidiano nos 

leva a observar de onde veio aquela água e em quais circunstâncias, porque ela 

ficou acumulada ali, e não escorreu, não evaporou, não saciou a sede de algum 

animal. As narrativas sobre a história que o T.A.P.A.-UFES viveu no cotidiano do 

Centro de Artes são os principais elementos dos quais dispomos para compreender 

a partir de quais caminhos o currículo realizado – do qual nos fala Carlos Eduardo 

Ferraço (2001) – foi tecido pelo grupo. 

 

Esta é a razão de nosso otimismo metodológico. Investimos no 
cotidiano porque é lá que está a essência de nossa metodologia de 
estudo. Uma essência pulverizada em artimanhas e táticas. 
Disseminada em movimentos caóticos. Semeada em ações e relações 
fatuais. Uma essência produzida pelos tempos subjetivos. Que pulsa 
com fios invisíveis nas redes efêmeras. Que corrói de modo sorrateiro. 
Que subverte localmente e produz novas formas de apropriação do 
tempo e do espaço. (p. 102) 

 

Nossa pesquisa está resgatando o cotidiano vivido pelo T.A.P.A.-UFES através das 

narrativas e das memórias dos sujeitos que testemunharam este cotidiano, inclusive 

das minhas memórias e do meu testemunho.  Neste sentido, a memória se constitui 

de lembranças do passado e de fragmentos do presente. Passado porque não está 

mais acontecendo, porém não se esvai, e presente que se mistura com as 

                                                 
11 Febvre, 1949, ed. 1953, p. 428. 



lembranças e expõe o que o sujeito é hoje, marcado por estas memórias que o 

fazem ser. A respeito desta combinação do passado com o presente, Jacques Le 

Goff (1994) fala que,  

 

[...]toda história é bem contemporânea, na medida em que o passado 
é apreendido no presente e responde, portanto, aos seus interesses, o 
que não é só inevitável, como legítimo. (p. 51) 

 

Desta forma, o cotidiano do qual estou tratando, já se tornou memória, pois já 

pertence ao passado, e aos poucos, vai se tornando história a partir das narrativas 

recolhidas no presente. É então, uma doce mistura do que somos hoje por causa do 

que fizemos ontem. O cotidiano vivido está presente. 

 

Amauri Carlos Ferreira e Yonne de Souza Grossi (2004) dizem que o sentido da 

narrativa “[...]não é produzir o acontecido e sim construir o vivido através de 

palavras, imagens, discursos[...]” (p. 44). É o que fazemos em pesquisas com o 

cotidiano, vamos à escola, apreendemos coisas, ruminamos os elementos que 

recolhemos, e quando chegamos a escrever a respeito das vivências que 

presenciamos, o cotidiano já se tornou passado, então tentamos revivê-lo ao 

escrevermos. O espaçotempo do cotidiano é sempre o vivido. 

 

Se entre sujeitos há uma busca de dizer verdades construídas ao 
longo de uma experiência, essas verdades consolidam-se em 
narrativas que dão forma ao conteúdo do tempo vivido, tornando 
verdadeiro o que é proferido. (AMAURI CARLOS FERREIRA e 
YONNE DE SOUZA GROSSI, 2004. p. 51) 

 

Carlos Eduardo Ferraço (2003) diz que o cotidiano não pode nem deve ser tomado 

como um objeto de pesquisa. Não se olha de fora o cotidiano, tampouco ele pode 

ser levado para casa, a fim de ser observado e analisado posteriormente. É preciso 

se assumir dentro para sentir com todos os sentidos as possibilidades que se criam 

de vivência e sobrevivência dentro das escolas. De outra forma, o cotidiano se torna 

mais uma mera categoria a ser catalogada, numerada e arquivada. 

 

A identificação objetiva de “categorias” e ou “temas” de análise dos 
cotidianos só é possível, só tem sentido, em estudos e pesquisas 
“sobre” os cotidianos. Pesquisar “sobre” traz a marca da separação 
entre sujeito e objeto. Traz a possibilidade de identificarmos o 



cotidiano como objeto em si, fora daquele que o estuda, que o pensa 
ao se pensar. Traz a marca do singular, do identificável em sua 
condição de objeto. (p. 162) 

 

As melhores testemunhas destes cotidianos são os sujeitos que nele habitam. Nesta 

pesquisa, me coloco como pesquisadora que se propõe a escrever histórias e 

analisar comportamentos a partir do vivido. No entanto, também me coloco como 

protagonista do cotidiano vivido, eu estava lá, vi, senti, presenciei, atuei. As 

memórias também são minhas, as narrativas são tentativas de aproximação do que 

foi vivido. 

 

Sendo o cotidiano da escola um espaçotempo imprescindível para se “conhecer” as 

práticas e os usos dos sujeitos em relação ao currículo, busquei dos integrantes do 

T.A.P.A.-UFES as experiência de viver os “currículos” que transitavam pelos cursos 

– pois foi uma época de mudanças de propostas curriculares, basicamente uma 

mudança por semestre – e as transgressões praticadas em relação a estas 

propostas, na medida que teciam, no cotidiano, os currículos em redes realizados. 

Os procedimentos utilizados foram as memórias narradas. Porém, fui além dos 

estudantes a fim de resgatar também a participação de docentes do Centro de Artes 

que compartilham com as idéias de práticas instituintes (CÉLIA LINHARES). Destes 

docentes resgatamos opiniões e pensamentos a respeito do próprio Centro de Artes. 

Buscamos também o que pensam a respeito de grupos de estudantes que se 

reúnem para vivenciar o curso da graduação, assim como o T.A.P.A.-UFES. 

 

Portanto, estamos nesta pesquisa interessados naquilo que o cotidiano nos fornece 

enquanto elementos para elaborar histórias e teorias. Tecemos com os fios deste 

cotidiano, é dele que resulta nossa rede de saberesfazeres. 



 

 
 

 
4  Nosso encontro com/no T.A.P.A.-UFES  

e a história que construímos juntos 

__________________________________________ 

 

Ao final do caminho me dirão:  
- E tu? Viveste? Amaste?  

E eu sem dizer nada, abrirei o coração 
cheio de nomes... 

      
D. Pedro Casaldáliga 

 

Poderíamos imaginar onde cada um de nós estaria se não estivéssemos aqui. Claro 

que isto é uma divagação, o SE tem uma carga de impossibilidade que é infinita, 

mas mesmo assim, temos que considerar que são várias as possibilidades que 

fizeram com que nos encontrássemos naquele momento, naquele lugar, no 

T.A.P.A.-UFES. Exemplos: eu tentei vestibular três vezes para o curso de Filosofia e 

só passei na quarta tentativa para Artes Plásticas e no segundo semestre. Então no 

semestre seguinte, resolvi cursar as disciplinas da licenciatura, foi quando me 

encontrei com a turma. O Marco Antonio começou a fazer Pedagogia quando ainda 

morava em São Paulo. Depois conheceu alguém e veio morar em Vitória, no Espírito 

Santo, lugar que ele nem sabia que existia no mapa. A Rubiane teve uma história 



traumática com o magistério no segundo grau e tentou vestibular para Artes 

Plásticas, ficando de suplente por apenas meio ponto e não entrou naquele ano. 

Somente no ano seguinte passou em Educação Artística. A Karla, tímida, recatada, 

vulnerável – na época – tentou vestibular para Educação Artística porque a 

concorrência era mais baixa. A Vanessa cursou dois períodos de Direito antes de 

desistir do curso. Ela queria estudar algo na área de moda, mas optou pelas Artes e 

durante o curso precisou trancar a matrícula por um ano e foi morar em São Paulo. 

A Simone entrou no grupo porque era amiga da Rubiane e foi convidada por ela e 

pelo Marco Antonio para participar de uma performance. Ela já fazia algumas 

experiências de teatro, também era bastante desinibida e nós estávamos precisando 

de mais um membro na turma. Só depois que todos se formaram ela passou no 

vestibular para Artes Visuais. 

 

Dentro do sistema aberto criativo[...], microssistemas auto-
organizativos brotam de vez em quando[...] (JOHN BRIGGS e DAVID 
F. PEAT, 2000. p. 60) 

 

Todos nós poderíamos mesmo não estar ali, mas realmente estávamos. Se 

considerarmos ainda a participação dos professores que nos impulsionaram de 

alguma forma, e dos professores que não estavam presentes no início do grupo, 

mas que apoiaram nossos trabalhos, aí mesmo é que vou começar a divagar 

perdidamente. Por exemplo: a professora Telma Guimarães se aposentou no ano 

seguinte em que ingressamos na universidade, se aposentou antes do tempo por 

motivos de sobrevivência. O professor de Arte da Fibra saiu para o doutorado mais 

ou menos na metade do nosso curso e quando retornou se afastou de algumas 

disciplinas para assumir a direção do Centro de Artes. O professor de Plástica 

Tridimensional I foi professor substituto assim que se formou em Artes Plásticas, 

este, muito mais artista do que simplesmente professor. O professor de Grafite, de 

quem tanto ouvíamos falar só voltou do doutorado quando já estávamos quase nos 

formando. A professora de Seminário de Arte também entrou na UFES quando 

faltava pouco para concluirmos a graduação. O professor de Arte Contemporânea 

chegou na UFES quando já havíamos saído e parado com nossos trabalhos em 

grupo e ele nem chegou a conhecer todos os membros da turma. 

 



Houve forças caóticas do universo reunidas a fim de promover o nosso encontro. O 

interesse pela arte nos impulsionou para que fóssemos quem somos hoje. Sem 

dúvida, uma força especial nos reuniu. 

 

A auto-organização social e a criatividade coletiva[...] acontecem[...] 
em todo mundo e em organizações informais de todos os tipos. Em 
diversas circunstâncias diferentes, as pessoas vão chegando, ajudam, 
dão uma mãozinha, fazem seu quinhão. Não há um líder específico, 
mas as coisas são feitas. (JOHN BRIGGS e DAVID F. PEAT, 2000. p. 
60) 

 

A auto-organização começa com o caos, até que alguém – qualquer um – toma uma 

simples atitude de fazer algo e se transforma no ponto de bifurcação que é ampliado 

e dá início a um dominó que vai reunindo as pessoas em torno de um projeto, e o 

sistema realiza o trabalho. 

 

Não foi somente e acaso que nos reuniu, as forças atratoras do caos através da 

auto-organização deram uma mãozinha para que este encontro acontecesse. E o 

T.A.P.A.-UFES surgiu desta reunião caótica de pessoas, ou de pessoas caóticas, 

que se tornaram amigas, que algumas se separaram e que outras ficaram unidas 

para sempre. 

 

Eu não estava lá quando o T.A.P.A.-UFES começou. Como eu fazia Artes Plásticas 

e estava começando a cursar disciplinas pedagógicas com a turma de Educação 

Artística, eu já estava desperiodizada. Isto dentro da UFES significava que para 

conseguir fazer matrícula nas disciplinas eu tinha que obedecer a ordem de 

prioridade das vagas: primeiro para os alunos periodizados; segundo para o que 

estavam em situação de urgência e precisavam terminar o curso logo para não 

serem desligados; terceiro para os finalistas; e quarto para todos aqueles de 

quaisquer cursos que quisessem cursar a disciplina, obedecendo o coeficiente de 

rendimento que eu tentava manter sempre alto. Então, não consegui me matricular 

na aula de Cor e Luz com a professora Telma Guimarães no primeiro semestre de 

2000, que foi onde a coisa efetivamente começou a ser gerada e tecida. 

 

Não foi possível reunir nesta pesquisa todos aqueles que passaram pelo grupo. 

Viver em grupo tem as suas complicações. Houve alguns desentendimentos ao 



longo do caminho e alguns deixaram de compartilhar os mesmos objetivos da turma. 

É claro, cada um tem o direito de seguir a sua vida, independente dos outros. Outros 

ainda foram viver a vida na França, no Rio de Janeiro. Outros se envolveram com 

projetos particulares. Três daqueles que estavam participando quando o grupo 

começou nos contam como foi que o T.A.P.A.-UFES se formou: 

 

No início, o meu fogo acendeu um grupo, e de uma apresentação de 
trabalho da Dora, de História da Arte, foi, acho que nós falamos sobre 
Arte Romana, sobre as pinturas dos murais romanos de, como é que 
chama a cidade lá? De Pompéia, enfim, a gente está falando de arte, 
de pintura romana, aí nós começamos a brincar, surgiu a idéia, eu 
adoro me vestir de vestir de romano, essas coisas todas, aí que surgiu 
a idéia, eu tinha umas fantasias em casa: “ah! vamos apresentar 
caracterizados?” E foi, fizemos, daquela fotinha lá que acabei de te 
dar. Daí, é, surgiu a idéia de fazer justamente o resumo do período da 
história que nós estávamos estudando pra apresentação[...] na 
recepção de calouros do semestre seguinte, isso era primeiro 
semestre. Aí, nós reunimos esse grupo aí, e fizemos isso em forma de 
performance, performance teatral, que nós chegamos a esse nome 
muito tempo depois, no princípio era um teatrinho, um teatro que não 
era bem um teatro, como a gente não quis falar porque a gente queria 
atingir criança mesmo, nós não íamos ficar usando muito texto, [...] 
muito falatório, a gente queria que as pessoas vissem e ali sentissem, 
[...]sem muito texto, só sentir a coisa só ficava mais fácil. (Fragmentos 
das memórias de Marco Antonio) 

 

Estava [...]desde o começo. Bom, começou com um trabalho da 
disciplina da professora Telma e eu fazia parte de um grupo de um 
determinado tema e foi aí que foi começando a desenvolver vários 
trabalhos a partir daquele, e eu junto. E eu tenho muita coisa boa pra 
dizer porque, comecei tímida, nos bastidores, nem conversava, e, 
aprendi muito, muito, muito e acabei descobrindo que eu tinha mais 
potencial do que imaginava. (Fragmentos das memórias de Karla) 

 

Eu estava de fora, olhando!!! Eu acho que o T.A.P.A., [...]eu não fazia 
parte do grupo quando ele começou, mas eu conhecia todo mundo, a 
gente estudava junto. [...]Eu via muito o pessoal [...]indo, no primeiro 
período tinha o Centro de Vivência, o pessoal se encontrava no Centro 
de Vivência, ficavam horas ali, [...]a aula terminava, todo mundo ia pra 
lá, e ficava lá durante muito tempo, às vezes passava, muito, parte do 
dia ali conversando, e era [...]uma extensão de sala de aula, [...]que 
era um momento de [...]fluxo [...]de reunião de pessoas. [...]Então, 
quando o T.A.P.A. começou, eu vi o pessoal começando... nesse 
agrupamento, e esse agrupamento ele foi tomando dimensão, uma 
dimensão de utilizar aquilo que estava se aprendendo na sala de aula 
pra poder... expor idéias e conhecimentos [...] Então, eu vi as coisas 
acontecendo[...], não só fora da sala de aula, esse grupo foi se 
juntando dentro das aulas, dentro das aulas de Telma principalmente, 
[...] E todo mundo trocava idéias, todo mundo escutava música, todo 
mundo andava em bando, todo mundo[...] fazia, tinha uma coisa de 



[...]fazer coisas junto, tinha uma coisa de ação no meio[...] não é à toa 
que era Turma de Artes Pela Ação! Tinha muito essa coisa da ação no 
meio, sempre. E eu achava bonito! Achava aquilo legal[...] eu olhava, 
[...]e tinha sempre uma energia muito boa, eu acho que criava um 
movimento pra quem estava de fora também, porque quem estava 
dentro, eu acho que talvez, nem percebesse tanto o brilho que tinha[...] 
aquele agrupamento de pessoas que juntavam idéias... Quem estava 
de fora isso era muito claro, porque[...] chamava muito a atenção, acho 
que chamou a atenção não só minha, mas como da turma toda. De 
início despertou amizade, despertou inveja,[...] despertou sentimentos 
nos outros também, quando a gente reuniu o grupo. (Fragmentos das 
memórias de Rubiane) 

 

O nome T.A.P.A.-UFES também surgiu neste início do grupo. No início era somente 

T.A.P.A., até que tomamos conhecimento de um grupo de teatro conhecido 

nacionalmente que já carregava este nome, então, para nos diferenciar e identificar 

acrescentamos o UFES – T.A.P.A.-UFES. 

 

O nome T.A.P.A. teve dedinho de Telma na verdade, o T.A.P.A. não 
tem nada haver com tapa, nem violência. É, bom, você me conhece 
bem, eu sou uma pessoa muito assanhada, vamos dizer assim, e... [...] 
o perfil do Centro de Artes é aquela coisa meio tranqüila, vamos dizer 
tranqüila, você vai achar um adjetivo[...] mais legal aí pra isso, e eu 
sou, eu falo na primeira pessoa porque, eu[...] que incendiava o povo 
lá pra começar a fazer as coisas. Como eu sou de fazer mesmo, de 
ação mesmo, não adianta ficar esperando, ficar montando uma coisa... 
não, vamos fazer? Então amanhã está pronto! Aí, foi por aí: Turma de 
Artes Pela Ação, fazer a coisa acontecer, então foi isso, foi mais ou 
menos isso aí. Teve uma discussão antes com Telma sobre arte pela 
arte e tal, toda uma discussão em cima disso[...] da fragilidade dessa 
coisa de arte pela arte e tal, que não era o nosso objetivo, aí, falamos: 
“não, é arte pela ação, mesmo! A gente vai agir pra que a coisa 
aconteça!” Aí acabou virando T.A.P.A. e é divertido falar T.A.P.A., 
então, foi isso. (Fragmento das memórias de Marco Antonio) 

 

Escrever a história do T.A.P.A.-UFES dividida em episódios, parágrafos, etc., não 

condiz exatamente com o que vivemos, os eventos não eram organizados 

linearmente, aconteciam diversas coisas ao mesmo tempo, um tanto caótico, tudo 

entrelaçado, vários pontos e nós eram tecidos por nós e foi assim que a turma 

construiu a sua rede saberesfazeres. Porém, para fins de bom entendimento, vou 

relacionar alguns destes eventos em atos, como em um teatro, que se inicia com o 

abrir das cortinas. 

 

*  *  * 



I Ato: “Cor/Luz, o Caos/Universo” 

_____________________________________ 

 

No princípio... Era uma vez... No primeiro dia... Então se fez a luz... E soprou-lhe nas 

narinas o sopro da vida... São muitas as frases fabulosas que iniciam histórias 

contadas. Prefiro começar a nossa história com o que cada um tem para contar e 

assim, somar muitos inícios: 

 

Não pretendemos nos prender a rótulos, nosso compromisso é com a 
arte como um todo, nos baseamos em nossos sentimentos de mundo, 
no entorno, em nosso talento, tendo a diversidade, a não linearidade, 
o caos urbano na pós-modernidade como matéria prima de nossas 
histórias. (...) São experiências desvinculadas desses rótulos, somos 
artistas nos expressando com uma linguagem contemporânea, pós-
moderna experimentando e  provocando o expectador que é ao 
mesmo tempo consumidor e  material de consumo no nosso trabalho 
de pesquisa. (Texto da home page do T.A.P.A.-UFES) 

 

E eu tenho muita coisa boa pra dizer porque, comecei tímida, nos 
bastidores, nem conversava, e, aprendi muito, muito, muito e acabei 
descobrindo que eu tinha mais potencial do que imaginava. 
(Fragmento das memórias de Karla) 

 

E acreditar que a linguagem da arte é um meio de se chegar à 
educação, a educação melhor, mais fácil e mais prazerosa, prazer é 
tudo, com prazer é tudo muito mais fácil. (Fragmento das memórias de 
Marco Antonio) 

 

Então[...] eu queria fazer[...] alguma coisa que, eu sempre quis fazer, 
estudar alguma coisa que me fizesse crescer como pessoa, não só 
estudar pra trabalhar, pra aprender uma coisa técnica, sabe, pra 
aprender a dirigir tal coisa, mas, queria estudar alguma coisa que me 
fizesse pensar, pensar sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas, 
queria conhecer, assim, tinha muita necessidade de buscar alguma 
coisa que fosse mais profunda. E eu acho que a conseqüência de eu 
fazer Educação Artística, num primeiro momento foi esse. E aí quando 
eu entrei, eu acho que eu fui encontrando também pessoas que 
estavam um pouco em busca disso. (Fragmento das memórias de 
Rubiane) 

 

E na época eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com moda, 
eu queria... desenhar roupa... sempre gostei de desenhar e sempre 
quis desenhar roupa e achava que eu ia ser estilista, sacou? 
(Fragmento das memórias de Vanessa B!) 

 



Cada um e cada qual chegou ao T.A.P.A.-UFES vindo de caminhos diferentes que 

em algum momento se encontraram numa bifurcação e cada um tem guardadas 

memórias particulares de uma vivência em grupo. 

 

No primeiro trabalho público que a turma realizou eu estava na platéia, assistindo. 

Foi uma performance resultante dos trabalhos realizados durante o semestre da aula 

de Cor e Luz, com a professora Telma Guimarães. 

 

Estávamos no auditório do CEMUNI IV. Um grupo apresentou 

umas transparências no retroprojetor, outro repetiu as 

experiências com água, tintas e texturas experimentadas na 

sala de aula, e por último, começou uma apresentação com 

transparências projetadas em uma pessoa representando o 

mito do Atlas, todo branco, petrificado, segurando o mundo nas 

costas, tudo isso com um fundo musical clássico. Apareceram 

então duas ninfas segurando 

vasos gregos e dançando 

suavemente enquanto jogavam sobre o Atlas 

coisas brilhantes que o fizeram despertar e sair da 

pedra. Houve dança, música tecno, ruídos, 

ginástica olímpica, ninfas, risos, luzes coloridas, 

barulhos, tudo junto, até que o Atlas 

vagarosamente voltou ao seu estado de 

petrificação, enquanto os outros personagens 

desapareceram, as coisas se acalmaram, a 

música voltou a ser clássica, as luzes pararam de 

piscar, e tudo chegou ao final. Telma subiu ao 

palco, extasiada, aplaudindo, elogiando, e 

percebemos que aquela catarse havia se 

encerrado. Pelo menos, momentaneamente. Ufa! 

Aplausos. A festa continuou no CEMUNI II com A Última Coisa.12  

                                                 
12 A banda A Última Coisa se tornou tradicional nas festas no Centro de Artes. Ela é formada por ex-
alunos de Artes e ex-professores substitutos. O professor de Plástica Tridimensional I toca bateria. 
Eles tocam um som alternativo, com um berimbau elétrico e outras possibilidades. Ninguém costuma 



Somente alguns semestres depois ficamos sabendo que aquela mistura de coisas 

apresentadas, vividas ao mesmo tempo, lembrava elementos das performances 

realizadas no Cabaré Voltaire, pelo grupo dos artistas Dadaístas13, no início do 

século passado. Só então, compreendemos o motivo do êxtase da Telma diante do 

trabalho. Ela percebeu do que se tratava, “sabia” o que o grupo estava realmente 

fazendo, nós ainda não. 

 

Eu acho que a grande participação do grupo[...] até algumas questões 
que o grupo colocava na época, eu achava quer era até muito 
ingênuas[...] e achava isso bonito, inclusive. Como se colocar 
desnudo[...] desnudo que eu falo, não de roupa, mas como se colocar 
com a cara à tapa, a cara à tapa, do grupo T.A.P.A., fica até um 
trocadilho interessante. Mas como dar a cara à tapa, sem[...] o menor 
problema. Como se expor mesmo. (Fragmentos do depoimento do 
professor de Arte da Fibra.) 

 

Desde o início, o grupo teve uma mistura de curiosidade com vontade, ousadia e 

uma boa dose de ingenuidade. Claro que na época não tínhamos consciência de 

tudo isto. A compreensão dos nossos atos nos veio mais tarde, com o tempo, o 

longo tempo em que passávamos reunidos estudando dentro e fora da UFES, 

discutindo, procurando entender as coisas, as pessoas e suas conexões. 

 

Em vários momentos, pudemos perceber que os trabalhos que realizávamos 

estavam ligados, de alguma forma, a outros trabalhos realizados pelo mundo afora. 

A contemporaneidade nos possibilita isto. Os fios que tecemos se interligam a 

outros, distantes, improváveis, desconhecidos.  

 

                                                                                                                                                         
entender o que eles cantam, o microfone e a caixa de som são muito ruins, mas eles também não se 
importam, tocam como se estivessem em um ensaio particular, cada um no seu mundo, meio altistas 
– e não somos todos? Não dá para saber se as músicas chegam ao final antes que eles comecem a 
tocar outra coisa. De repente alguém para o que está fazendo e sei lá, começam a fazer outra coisa. 
Ainda assim, todos curtem e dançam, são momentos muito interessantes. 
13 O Cabaré Voltaire foi um bar alugado por um grupo de artistas em Zurique quando fugiam dos seus 
países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Neste bar se reuniam artistas plásticos, literatos, 
atores, e todos, revoltados questionando qual o sentido que teria a arte no mundo diante de uma 
atrocidade como a guerra. Realizavam apresentações totalmente desconexas de quaisquer lógicas. 
Poesias e pinturas feitas a partir de palavras jogadas para o alto e de pedaços de papel jogados no 
chão; apresentações onde o público de alta classe era terrivelmente ofendido até compreender a 
ofensa e se retirar. Enfim, os artistas do Dadá se reuniram como pensadores intelectuais para 
protestar, fazer arte foi uma conseqüência que eles não desejavam a princípio. Estes artistas não 
tinham quaisquer intenções de serem imortalizados nos museus ou livros de História da Arte. 
 



E pode acontecer de um dia, assistirmos no Fantástico o espetáculo “Nós” da 

coreógrafa Débora Colker ou na abertura das Olimpíadas de Atenas a cantora Bjork 

fazendo uma performance com uma saia gigantesca que cobre as pessoas e que se 

assemelha com o que fizemos em na “Diversidade...”. 

 

Coincidência?  

 

É muito pouco provável que Débora Colker ou Bjork tenham ouvido falar do nosso 

trabalho em algum lugar, que tenham gostado ou feito algum tipo de releitura. 

 

Como podemos explicar então?  

 

Trata-se de “processos” que vão se enredando em linguagens contemporâneas em 

meio a processos auto-organizativos do caos. Há um fluxo de idéias 

contemporâneas. Somos artistas, estamos inseridos no mundo, e não alheios a ele. 

As idéias circulam por todos os lugares, as informações são infinitas e constantes, o 

mundo está interligado por satélites, computadores, telefones e pessoas. Não 

precisamos nos comunicar diretamente para termos idéias parecidas.  

 

Os elementos dos quais disposmos para pensar o mundo são semelhantes. 

Algumas das críticas que queremos fazer têm motivos similares. Mais cedo ou mais 

tarde, haverá coincidências nos trabalhos. Talvez nunca venhamos a tomar 

conhecimento a respeito destas coincidências. É improvável que a Débora Colker, 

tampouco a Bjork fiquem sabendo de nós, infelizmente – fomos uma pequena 

borboleta batendo as asas. Mas nós sabemos delas e nos sentimos lisonjeados por 

termos apresentado nossas performances alguns anos antes que elas mostrassem 

seus trabalhos na grande mídia! 

 

As coisas aconteceram mais ou menos assim: 

 

Estávamos assistindo à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Atenas – ah! 

Grécia... lugar que habitou nossos estudos de História da Arte no primeiro semestre 

do curso, nos deixando embebidos pela arte grega por um longo tempo – eu estava 

 



Imagens “A Diversidade...” 

 

e Bjork. 



Imagens da corda da “Diversidade”... 

  
da montagem da cena da “Diversidade”... 

 
e do espetáculo “Nós” de Débora Colker. 

               



puxa vida! é parecido 
com o nosso trabalho 

da “Arte e Vida...” 

na escola onde trabalhava e o Marco Antonio na sua casa, era uma quarta-feira à 

tarde. Vimos aqueles atores representando as esculturas gregas, pintados de 

branco, com movimentos lentos, suspensos em estruturas que giravam, pensamos:  

 

 

 

 

Então continuamos a assistir a abertura quando a cantora Bjork entrou cantando sua 

música “Oceania”, vestida de azul, em um dos lados extremos do estádio, quando 

sua saia, que era um imenso tecido enrolado, começou a se abrir lentamente e a 

cobrir todos os que estavam ali no centro. Neste momento não nos contivemos, 

ligamos um para o outro: – nem me lembro quem ligou... – você está assistindo isto? 

É a saia da “Diversidade...”! É um movimento contrário do nosso, mas é a nossa 

idéia!!!   – “Diversidade...” foi a nossa segunda performance.  

 

Na performance “Arte e Vida, Redes e Espirais” nos apropriamos de imagens gregas 

e romanas para fazê-las aparecerem no palco como esculturas mesmo, assim como 

foi feito na abertura das Olimpíadas. Pintadas de branco, movimentos lentos. 

Pensamos em tentar algum mecanismo de rodas sob os pés que pudesse ser 

puxado bem devagar – um skate talvez – mas a nossa perícia, ou a falta dela, nos 

fez desistir. Também sempre tivemos um pequeno problema nos cercando: 

estudante tem pouco dinheiro, e nós tínhamos pouco dinheiro! Na performance 

“Diversidade, Que Adversidade... Há Diversidade!” iniciávamos com as pessoas por 

baixo de uma grande saia vermelha – não tão grande quanto a que a Bjork usava – 

que era retirada e mostrava quem estava por debaixo, ao contrário da saia da Bjork 

que cobria as pessoas.  

 

Ficamos mesmo interessados nestes processos auto-organizativos do caos, que 

enreda as relações de formas imprevisíveis. 

 

Então, algum tempo se passou. Domingo, fim de noite. Artistas obcecados – assim 

como nós – ficam assistindo ao Fantástico até o final para saber de quem são 

aqueles trabalhos de arte mostrados ao fundo do cenário durante o programa e onde 

eles estão em exposição. Então, mostraram um lançamento de uma nova 

era assim que 
gostaríamos de fazer se 

tivéssemos grana... 



performance da coreógrafa brasileira Débora Colker. De novo tivemos que pegar o 

telefone – era quase meia-noite – e perguntar: você está assistindo isto? Todas 

estas cordas derramando pelo cenário... nosso cenário da “Diversidade...”! Fora 

estas roupas super justas coladas no corpo, que nós, meros mortais nunca 

usaríamos, é claro! 

 

O cenário que montamos na performance “Diversidade...” foi inicialmente montado 

com juta sobre um andaime e dava a impressão de algo que se dissolvia, que 

escorria, que ia perdendo a forma estável. Depois utilizamos uma corda gigante de 

navio, branca, que foi desfiada e mantinha esta sensação de se desfazer. O cenário 

que a Débora Colker montou para sua performance tinha semelhanças na 

linguagem. 

 

Nunca tivemos a pretensão de achar que estávamos inventando a roda! Sempre nos 

mantivemos conscientes da nossa condição de estudantes experimentando. Mas, 

apesar das críticas que recebemos no Centro de Artes daqueles que sobrepujavam 

nossos trabalhos, sempre estudamos muito para concretizar nossos intentos e nos 

empenhamos – mesmo com escassos recursos – para fazer apresentações 

esteticamente bem resolvidas.  

 

Nestes momentos, sem nenhuma modéstia, confirmamos que nossos trabalhos 

eram mesmo contemporâneos, que estivemos conectados com os links do mundo 

da arte, enredados nas tramas pós-modernas, ainda que nos mantivéssemos 

encerrados no pequeno universo de Vitória (do siri na lata!!!). 

 

*  *  * 



II Ato: “Arte e Vida: Redes e Espirais” 

________________________________________ 

 

O momento em que entrei no T.A.P.A.-UFES foi quando a performance “Arte e Vida: 

Redes e Espirais” estava sendo preparada. Nos encontramos no feriado de finados 

no CEMUNI IV para papietar14 alguns elmos, corpetes, 

confeccionar roupas, o globo do Atlas, a pedra da Pré 

História, o bisonte, etc. A idéia central da performance 

já estava pronta, mas eu ainda não sabia qual era e 

não estava muito preocupada, seria no ensaio que 

desenvolveríamos o que faltava.  

 

A primeira apresentação foi no mesmo mês, na 

abertura do “IV Seminário Capixaba Sobre o Ensino da 

Arte” organizado pelas professoras Dora Corassa 

(Centro de Artes) e Moema Rebouças (PPGE). Eu 

entrei como uma escrava egípcia. Houve uma 

apresentação pela manhã, meio improvisada, pois era 

a primeira vez! Após esta apresentação, alguns dos 

integrantes saíram pelo campus da UFES fantasiados divulgando uma nova 

apresentação à noite. A idéia era fazer um trote 

inteligente para os calouros. Então a performance 

seria um tipo de recepção sem “sujeira”, “violência” 

ou “humilhação”, como são os trotes costumeiros 

que somos totalmente contra. 

    
[...] esse movimento de T.A.P.A.-UFES e tal, 
efetivamente começou pra recepção dos calouros... É 
que assim, me incomoda muito essa coisa de trote, 
então, eu não vou me lembrar agora, mas você tem o 
primeiro folder que a gente fez, é, como que é o nome 
mesmo? Está no projetinho... como é que é... trote... 
não trote... sei lá, uma coisa assim. A gente quis fazer 
isso como recepção dos calouros, contrapondo com o 

trote. Porque eu não acredito em trote, o pessoal também não queria 
                                                 
14 Técnica de modelar com papel velho (jornal no nosso caso) e grude (um tipo de mingau feito com 
farinha de trigo e água). São feitas várias camadas de jornal e grude por cima do molde que ao secar 
fornece uma peça estável e firme, própria para receber pinturas ou ornamentos. 



muito isso, eu falei não, vamos fazer um trote bacana, recepcionar o 
pessoal com o quê? Com História da Arte pra saber o que a pessoa 
vai estudar no semestre, nesse primeiro semestre, e tal e coisa. 
(Fragmentos das memórias de Marco Antonio) 

 

Durante a apresentação da “Arte e Vida...” cada um tinha pelo menos duas 

personagens para interpretar, o que significava que era preciso correr para as coxias 

e trocar de roupa, sem tropeçar nas fiações espalhadas pelo chão para os efeitos 

especiais, enquanto outros cuidavam da sonorização e iluminação do palco. 

Precisávamos também arranjar alguém que tirasse fotos ou filmasse, já que 

estávamos sempre todos envolvidos com o trabalho. 

 

Contar como era o roteiro de “Arte e Vida...” não faz muito sentido porque o objetivo 

da performance era muito visual, mas vou tentar. Buscamos nos livros de História da 

Arte imagens marcantes e marcadas dos períodos da Pré História, Egito, Grécia e 

Roma, terminando com o início da Idade Média. Nós personificávamos estas 

imagens utilizando figurinos, luzes e movimentos lentos, como se fóssemos as 

próprias esculturas passando pelo palco. Entre um período e outro na performance, 

havia a figura de uma fada que recitava versos e dizia breves informações poéticas 

a respeito do período que se seguia.  

 

“Nos eternos ciclos cósmicos o universo é criado, sustentado e destruído eternamente... 
O caos... 

 
O prazer da cor é decerto o prazer dos olhos 

Mas a em que ele nasce do espetáculo da carne 
Surge logo à primeira vista sob a forma do desejo de tocar 

 
Diante dos quadros dos grandes coloristas o espectador tem a impressão de que seus olhos são 

dedos... 
 

Nada existe que se possa dar o nome de arte 
Existem somente artistas... 

 
Outrora era um monte de homens que pegavam um monte de terra colorida com as mãos e 

colocavam nas paredes das cavernas... 
Lindo... lindo... lindo... 

 
É, pois, a cor, o colorido que faz com que um pintor seja um pintor 

É apenas a pintura que graças à cor 
Torna os objetos como que dotados de alma, de vida, divindades!!! 

 

Dos deuses aos filósofos... 
O grande despertar... 

Do arcaico ao helenístico. 



Imagens “Arte e Vida” 

            
 

   
 

   
 

   
 
 

 
  

 



O império do belo... 
Tão perfeitos que parecem vivos... 

 
Grego??? 

O senhor falou grego??? 
Ele fala grego!!! Ó céus... 

Ó senhor, por amor ao grego, 
Dê-me a permissão de por prazer abraçá-lo... 

 
Pena que roubaram tudo!!! 

Os romanos roubaram tudo!!! 
 

O que havia de mais belo 
Não era expresso por palavras 

Mas por gestos 
Não se dizia 

Mostrava-se! 
 

Trata-se das leis da natureza... 
Choramos com os que choram 

Rimos com os que riem 
Nos alegramos... 

Tais movimentos da alma  
são manifestados pelos movimentos do corpo...” 

 

O objetivo era uma aula de História da Arte em que, mesmo os não iniciados em 

Arte pudessem compreender o “conteúdo”. Uma das idéias era dar vida ao objetivo 

de estarmos na UFES nos formando artistas-educadores e que a performance fosse 

apresentada em escolas de ensino fundamental e médio e que gerasse interesse 

pelas aulas de Arte. No CEFETES15 a “Arte e Vida...” foi apresentada mais de uma 

vez e com grande sucesso. 

 

Na “Arte e Vida” aquela vez que a gente fez apresentação na Escola 
Técnica que eu achei que foi assim, fantástica, pela reação das 
pessoas ali, daqueles jovens[...] a gente imaginava uma coisa e foi 
outra[...] completamente diferente. (Fragmentos das memórias de 
Karla) 

 

Ao longo das apresentações das performances havia modificações, sempre. Nunca 

uma apresentação foi igual à anterior. Figurinos eram modificados, melhorados, 

posturas novas era usadas, falas novas eram acrescentadas, personagens 

mudavam de participante, luzes e sons entravam em outros lugares. 

 

Ah, cada dia era... de um jeito diferente! Nunca era igual, sempre tinha 
uma mudança. Acho que, o que foi legal nisso foi essa própria 

                                                 
15 CEFETES – Centro Federal Técnico do Espírito Santo – antiga Escola Técnica Federal do Espírito 
Santo. 



diversidade, que é aquela mistura, tantas pessoas pra fazer um único 
trabalho, e um trabalho que nunca era igual, nunca era o mesmo. 
Cada dia você podia experimentar uma coisa diferente. Isso pra mim 
fez a diferença. (Fragmentos das memórias de Simone) 

 

[...] cada apresentação era uma apresentação diferente, com público 
diferente, com reações diferentes. Desde a dar tudo certo a dar tudo 
errado[...] (Fragmentos das memórias de Rubiane) 

 

A coxia era definitivamente um local privilegiado para as histórias extra-performance 

que aconteceram com o grupo. Como o Marco Antonio 

estava sempre dirigindo, na frente do palco, infelizmente – 

para ele – ele nunca participava das crises de riso quando 

aconteciam imprevistos acidentais: alguém ficava 

amarrado na roupa, ou caía no piano em cima das 

cadeiras, ou a escrava egípcia entrava em cena com um 

relógio digital no pulso, ou alguém saía correndo de um 

lado para o outro do palco por traz das cortinas fazendo 

com que elas se movessem...  

 

Na II Bienal da UNE16 no Rio de Janeiro, nós mesmo 

tivemos que montar nossa coxia, o palco, a iluminação. 

Quando chegamos lá, tínhamos sido colocados no Lado B 

e tivemos que montar nosso próprio cenário. Na viagem, o 

busto do Voltaire, que teria a utilidade de ser objeto de 

observação nas aulas de desenho no Centro de Artes e 

que usávamos em uma cena romana, sofreu algumas 

rachaduras irrecuperáveis. Gessos do ofício!!! 

 

O nome performance só veio, inclusive, quando fomos 

fazer nossa inscrição para participar da Bienal da UNE. Lá precisávamos identificar 

qual era o tipo de trabalho que fazíamos. As opções eram poucas e não nos 

                                                 
16 A II Bienal da Une aconteceu no prédio da UERJ-Campus Maracanã, em fevereiro de 2001, com o 
tema “Nossa cultura em movimento”. Os trabalhos selecionados foram divididos em dois locais: um 
chamado Lado A, com teatros ótimos, espaço cobertos, etc., e o outro chamado de Lado B, onde as 
exposições ficaram ao ar livre, penduradas em varais, as apresentações de teatro eram em salas 
improvisadas – tanto que tivemos que montar um palco para a nossa performance – e os shows em 
espaço ao ar livre – tão livre que o grupo capixaba, ainda desconhecido na época, o Casaca, se 
apresentou embaixo da chuva. 



encaixamos em nenhuma. Não queríamos ter que dar um nome ao nosso trabalho. 

A liberdade que tínhamos vinha exatamente da não rotulação dele. A partir do 

momento em que colocamos um nome, ficamos presos a ele, pois as pessoas nos 

cobravam o trabalho de acordo com o nome. Fato que podava nossa 

experimentação. Para nós que éramos os protagonistas do trabalho o nome não era 

importante, porém para que os outros pudessem criticar o trabalho um nome se fazia 

necessário. Quando você nomeia, as críticas encaixam você em um bom trabalho ou 

em um trabalho deficiente. Não éramos profissionais, queríamos receber críticas que 

nos auxiliassem, de pessoas que eram amigas, e não críticas de pessoas que nos 

colocasse para baixo, que tentassem nos apagar antes que soubéssemos o que 

queríamos. 

 

Nosso trabalho foi – até certo ponto – um grande encontro de amigos, pessoas 

reunidas ao redor de objetivos comuns. Claro que viver em grupo não é fácil, e, 

depois de algum tempo, alguns objetivos comuns se tornaram totalmente diferentes. 

O ser humano é realmente repleto de complexidades. 

 

*  *  * 



III Ato: “Diversidade,  

Que Adversidade... Há Diversidade!” 

________________________________________ 

 

O princípio da não-violência  
coloca-nos a possibilidade de respeitar e 

preservar as diferenças. p. 52 
 

Amauri Carlos Ferreira e  
Yonne de Souza Grossi 

2004 
 

“Diversidade...” foi nossa segunda performance, porém, não foi o nosso segundo 

trabalho. Entre uma performance e outra, fizemos muitas coisas.  

 

Recebemos um convite para fazer uma apresentação em um desfile de moda 

beneficente que aconteceria na antiga Fábrica de Juta desativada, em Vitória. Nos 

reunimos na casa de uma das integrantes e me lembro do Marco Antonio perguntar: 

“o que vocês querem fazer?” Cada um falou alguma coisa e no fim eram muitas 

coisas, idéias, músicas, máscaras, etc. Na véspera da apresentação fomos ao local 

para um ensaio. Os meninos encontraram tonéis grandes cheios de juta ainda 

desfiada. Foi ali que montamos a primeira versão da performance. O nome e os 

conceitos vieram depois, com as discussões, com as opiniões. 

 

Eu era a mais magra, por isso, se houvesse alguma acrobacia, eu seria jogada para 

o alto. Assim, nasce uma estrela...  

 

Fizemos máscaras de papietagem, usando como molde aquele busto do Voltaire e 

duas máscaras sem personalidade: uma preta e outra branca – estas receberam o 

apelido de nabo. Pintamos e enfeitamos com pedaços de espelho.  

 

Mais tarde, fizemos máscaras mais personalizadas com nariz grande e personagens 

inspirados na primeira pintura cubista de Pablo Picasso de 1907, que foi inspirada 

em máscaras africanas: Lês Demoiselles d’Avignon.  



Imagens “Diversidade” 

 

 

 

 

  
 



 O cenário foi montado com andaimes e a juta que foram encontrados no local. Era 

como se fosse algo que estivesse derretendo, se desfazendo. Luzes amarelas e 

vermelhas e música. Sob uma grande saia vermelha movimentos faziam com que a 

personagem ao centro que estava abaixada, se levantasse lentamente, cabeça, 

ombros, braços, de joelhos, em pé, nas costas de alguém, bem no alto.  

 

Dos dois lados, duas personagens que usavam máscaras neutras, sem enfeites, 

iguais, uma preta e outra branca, andavam indiferentes de um lado para o outro. Ao 

fundo, uma figura meio mística dançava com outras máscaras nas mãos. A saia 

vermelha que cobria a todos caía. Duplas apareciam: no chão, duas meninas, uma 

loura, outra mulata que se acariciavam; do lado direito dois meninos em pé se 

abraçavam; do lado esquerdo, um menino e uma menina abraçados; ao centro, uma 

menina gorda subia no palco sozinha e se acariciava.  

 

O ser místico chegava ao centro juntamente com as figuras que usavam máscaras 

neutras. Todos se juntavam de pé ao redor deles e dançavam. Quando todos se 

jogavam no chão, o místico trocava as máscaras neutras das personagens por 

outras enfeitadas, e elas trocavam carícias. Todos se levantavam novamente e 

quando desciam, uma das meninas que estava no início trocando carícias com a 

outra menina se colocava ao centro acompanhada por um dos meninos que trocava 

carícias com outro menino. Suas máscaras eram trocadas pelo místico e todos se 

levantavam e desciam novamente, deixando ao centro desta vez o outro menino que 

fazia par com um menino, a menina gorda e o menino que fazia anteriormente par 

com a menina.  

 

As máscaras eram novamente trocadas, todos de pé, todos de máscaras, juntos, de 

costas para o público, se viravam de surpresa e partiam andando misteriosamente 

para o meio das pessoas. Música.  

 

O místico imóvel no centro do cenário esperava. As máscaras eram colocadas 

momentaneamente e de surpresa nos rostos do público. Reações diversas. Todos 

retornavam para o centro do cenário, se abaixavam próximos do místico. A música 

ainda tocava, mas nada mais acontecia. As pessoas percebiam que acabou, 

aplaudiam ou não e iam embora. 



Aproximadamente dez minutos de performance. Aparentemente, uma vida. Tempo 

chronos distante do tempo kairós. Nesta primeira apresentação, foram quase dez 

repetições da performance, sempre para pessoas diferentes. Do lado de fora da 

imensa sala, os meninos e meninas do Narco Fire17 faziam malabares e sopravam 

fogo para o ar.  

 

Roupas feitas com malha na cor natural, fitas nos braços, pernas, pescoços, 

maquiagem escura nos olhos e na boca, cabelos para cima, de maria-chiquinha, de 

rabo-de-cavalo. Juta e coceira por todo o corpo no final. 

 

A juta se perdeu na última apresentação que fizemos em um lançamento de um site 

GLBTS em uma boate em Vitória. Quando voltamos para buscar a juta descobrimos 

que os vigias haviam queimado todo o material de brincadeira, eles estavam 

querendo descobrir se colocando fogo em um pedacinho o restante queimaria 

rapidamente. Queimou.  

 

Então, para a apresentação da 

performance que fizemos na III Bienal da 

UNE em Pernambuco18 precisamos 

encontrar uma alternativa. Conseguimos 

um pedaço de aproximadamente oito 

metros de corda de navio, e 

precisávamos de muitas pessoas para 

carregá-lo. Passamos dois dias em 

Recife desfiando a corda. O sacrifício valeu a pena, o cenário ficou lindo e a corda 

não provocava coceiras! 

                                                 
17 Era um grupo de malabares com fogo formado por meninas e meninos, com quem nos 
encontramos diversas vezes e com quem fizemos apresentações simultâneas. Há muito tempo não 
os vemos mais pelas festas de Vitória. Não sei dizer se ainda trabalham juntos. Eles também não nos 
encontram mais em nenhum lugar. Nós sim, paramos de nos apresentar, mas ainda trabalhamos 
juntos. 
18 III Bienal de Arte, Ciência e Cultura da Une aconteceu em Pernambuco, no Centro de Convenções 
de Recife – fevereiro de 2003. Tema: “Um encontro com a cultura popular”. Fomos selecionados com 
dois trabalhos: a apresentação da performance “Diversidade, Que Adversidade... Há Diversidade” e 
uma intervenção em algum monumento público com papel laminado e fita adesiva. 
 



Imagens da corda 

 

 

 

 

 
 



 A juta foi encontrada por acaso. O efeito dela, ao contrário, não foi acaso. 

Pensamos os “fios” que se enredam e se desfazem como metáfora visual das redes 

que tecemos e se emaranham na nossa vida. A aparência da juta pendurada nos 

andaimes era como algo que se desfazia, que derretia, grotesco. Porém, o trabalho 

das luzes que usávamos transformava esse grotesco em uma estética instigante e 

interessante, ainda assim, derretida. A idéia que permeava toda a performance 

girava em torno da aparência que apresentava ser uma coisa e que não era bem 

aquilo. A juta parecia que derretia, mas não saía do lugar; as personagens pareciam 

ser uma coisa que não eram, as máscaras podiam estar em qualquer um dos rostos, 

afinal, escolhemos na sociedade qual é a máscara mais apropriada para o lugar 

onde habitamos. Depois, com a corda de navio desfiada conseguimos um efeito 

estético ainda mais interessante. O importante não era o material em si, mas o feito 

que causava. 

 

A “Diversidade...” foi preparada para ser apresentada em um desfile de moda. O 

convite custava caro porque foi um evento beneficente e a renda seria doada para a 

AFECC19. Pensamos então no público que freqüenta desfiles de moda e sabíamos 

ainda que algum ator da Rede Globo iria desfilar. A idéia de utilizar as máscaras e 

oferecê-las ao público era um convite a pensar sobre “qual a máscara social que 

você vai usar hoje?” Enquanto que nossas personagens com máscaras neutras 

desfilavam como as modelos: sem personalidade, iguais, se mostrando enquanto 

andavam lentamente de um lado para o outro.  

 

Brincamos de desconstruir a própria lógica do desfile de moda. Mostramos um 

pouco dos pré-conceitos que a sociedade carrega todos os dias. A partir de uma 

apresentação interessante, mas intimidadora e esteticamente convidativa quisemos 

provocar as pessoas para que saíssem do seu lugar de conforto. Quisemos provocar 

o incômodo. Se as pessoas perceberam isto ou não, não podemos responder. Mas é 

certo que saíram de lá com pulgas atrás das orelhas. 

 

Discutimos muito, muitas vezes depois a respeito dos significados que podíamos 

fazer emergir deste trabalho. Foi assim que o nome foi aparecendo. O Marco 

                                                 
19 Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. 



Antonio soltava e depois amarrava as idéias, que quase sempre partiam da sua 

cabeça enlouquecida com mais e mais idéias.  

 

“Diversidade” do que nós mesmos éramos: estudantes, professores, artistas, 

brancos, negros, mulheres, homens, héteros, gays, magros, gordos, lindos, comuns, 

altos, baixos, tatuados, com piercings, cabelos vermelhos, canhotos, destros. 

Tínhamos no nosso grupo toda esta diversidade.  

 

“Que Adversidade...” daquilo que estávamos falando: das aparências e das 

máscaras. Os casais que formávamos no início da performance não eram na 

realidade como apareciam: as meninas não eram lésbicas; um dos meninos não era 

gay, o casal hétero não era de namorados; a gorda sozinha era muito namoradeira. 

Nós não bebíamos e nem utilizávamos nada que pudesse ser cheirado ou fumado. 

Íamos de “cara limpa” e sem cachê. Somente um lanche de pão com mortadela e 

refrigerante. Por detrás das máscaras, todos podiam ser aquilo que quisessem. O 

público era provocado pela apresentação e as pessoas se encolhiam, fugiam, 

desviavam o olhar e o rosto.  

 

“Há Diversidade!” porque é inegável que cada um é cada um e que não faz sentido 

nenhum tipo de discriminação. Nenhum tipo mesmo. Nem sexual, racial, financeira, 

física, intelectual, social. 

 

Levamos a performance da “Diversidade...” para diversos espaços pela cidade de 

Vitória incluindo galerias de arte e eventos na FAFI20. Só nunca conseguimos 

apresentá-la na própria UFES. 

 

Contudo, uma das apresentações com resultados mais interessantes foi no 

CEFETES. Houve uma semana de programações na escola e nós havíamos tecido 

relações com os estudantes do grêmio estudantil fazendo intercâmbios de trabalhos 

entre a UFES e o CEFETES, dois centros federais de educação de ensino superior, 

médio e técnico. Nesta semana então, apresentamos primeiro a performance “Arte e 

                                                 
20 Antiga Faculdade de Filosofia desativada durante o regime militar. Reaberta na década de 80 
funcionando como Escola de Teatro e Dança – FAFI. 



Vida, Redes e Espirais” que causou reações muito animadas da platéia. Podíamos 

ouvir a todo momento os: oh! ah! vindos das pessoas.  

 

Porém, quando no outro dia apresentamos a “Diversidade, Que Adversidade... Há 

Diversidade!” foi ainda melhor. Ficamos um pouco tensos em relação à reação dos 

estudantes, em sua maioria, adolescentes. Quando começou a apresentação, a 

cada vez que a minha personagem subia e aumentava de altura os sussurros de 

espanto eram maiores! Em certos momentos houve um silêncio profundo na platéia, 

estavam totalmente absortos pelo que viam. Foi ótimo. Então, ao final da 

apresentação – quase horário do almoço – haveria um debate com a presença dos 

professores do PPGE da UFES, Prof. Dr. Carlos Eduardo Ferraço e Prof. Dr. Hiran 

Pinel. Pensamos antecipadamente: ninguém vai ficar, vai ser um fiasco! Mas 

novamente fomos surpreendidos. Vários estudantes participaram do debate fazendo 

perguntas pertinentes sobre sexualidade, prevenção, preservativos, preconceitos, 

etc. Diante da nossa intenção educacional, o resultado foi ainda melhor do que 

pretendíamos.  

 

“Diversidade...” foi sem dúvida nosso trabalho mais marcante, para nós 

principalmente. Todos estes assuntos espinhentos nos quais mexíamos, mexia 

conosco também. Era um exercício constante de concentração, de desinibição, de 

aprender a tocar o outro sem desrespeito, sem causar constrangimentos, de não 

machucar o outro quando estávamos rolando pelo chão. Mesmo assim, saíamos 

com hematomas, sujos, nos coçando, com diversas impressões físicas para contar. 

Trabalhamos muito com a nossa timidez, cada dia superávamos as nossas 

limitações. Principalmente nesta performance, o fato de sermos amigos ajudou 

muito. Éramos inexperientes, porém ousados. Nós nos admirávamos depois das 

apresentações ao constatarmos o quanto conseguíamos melhorar nossa atuação a 

cada performance. Não podemos negar que era uma atitude um pouco narcisística, 

mas que nos ajudava ao reconhecer o quanto o outro podia se ainda melhor do que 

antes. 

 

Quando perguntei a alguns dos integrantes do T.A.P.A.-UFES, nas entrevistas, qual 

o momento mais marcante no grupo, todos citaram a “Diversidade...” como 

inesquecível. 



E a outra, foi a primeira apresentação da ”Diversidade” lá naquele 
galpão sujérrimo, que a gente passou o dia ali, apresentamos várias 
vezes, várias vezes e acho que aquilo ali também foi muito marcante. 
(Fragmentos das memórias de Karla) 

 

Ah... experiência marcante pra mim foi, acho que a apresentação[...] 
que teve na FAFI, que, nossa! Eu gostei tanto daquela 
apresentação[...] acho que foi a minha, [...]primeira apresentação, 
então, isso marca. (Fragmentos das memórias de Simone) 

 

Essa coisa do[...] “Diversidade...” gente, era maravilhoso! Quando a 
gente, nossa! Quando as pessoas olhavam aquilo você via no olhinho. 
A primeira vez que a gente apresentou lá[...] na Fábrica de Juta. Todo 
mundo extasiado com a coisa, sabe, não entendia o que estava, não 
entendia assim, no sentido, não acreditava no que estava vendo. E é 
muito gostoso isso. (Fragmentos das memórias do Marco Antonio) 

 

[...]o Marcão já fez aquele convite[...] se ofereceu pra comprar a minha 
alma... o diabo louro, comprou a minha alma, me seduziu: vamos, é 
que a gente precisa fazer a “Diversidade...” Então foi isso, ele falou 
que, [...]precisava de alguém que estava, nem sei se estava faltando, 
eu sei que[...] a performance que eles estavam fazendo era  a 
“Diversidade...” e já tinha diversidades de todos os tipos e Marcão 
achou que eu era uma diversidade interessante e me chamou pra 
fazer também, acho que foi isso. Acho que ele achou... diferente. 
(Fragmentos das memórias de Vanessa) 

 

Foi a “Diversidade...”! A “Diversidade...” [...]eu acho que virou a menina 
dos olhos[...] de quase todo mundo[...] ela é uma coisa que eu nunca 
imaginei que eu me dispusesse a fazer. E aí, quando eu me vi[...] eu já 
estava no T.A.P.A.[...] mexendo[...] com esse processo mesmo, de[...] 
performance, e de estar presente e de ter uma preocupação com[...] a 
estética[...] acho que todo mundo tinha essa preocupação com a 
estética do[...] todo que era o grupo[...] com o brilho que a 
“Diversidade...” causava, com toda aquela ruptura que a 
“Diversidade...” causava, também em quem[...] acho que era em quem 
participava também[...] porque ali, a noção de limite... que a gente 
tem... ultrapassava[...] O limite de tocar o outro, [...]o limite de 
estabelecer contato íntimo, porque existia muito contato, mas, ali[...] 
era como se dentro da “Diversidade...” todo mundo pudesse fazer 
tudo[...] todo mundo se sentia muito à vontade pra estar ali[...] 
(Fragmentos das memórias de Rubiane) 

 

Trabalhos ousados deixam as suas marcas. Deixamos aqui as nossas.  

 

O essencial é invisível aos olhos,  
só se vê bem com o coração. 

O Pequeno Príncipe 
Antoine de Saint-Exupéry 

*  *  * 



IV Ato: Vamos representar de novo... 

_________________________________________ 

 

É essa nossa intenção,  
e sempre que pedirem para explicar  

o que estamos fazendo,  
diremos que...  

VAMOS REPRESENTAR DE NOVO...21 
 

Além das performances, nos envolvemos em diversas exposições e projetos sociais. 

Nosso interesse era diversificado. A concepção de artista como detentor de um 

único talento específico nunca nos seduziu. Fizemos e experimentamos tudo aquilo 

que nos foi possível.  

 

Com os projetos sociais “Arte no Morro” e “Escola na Escola” – escritos pelo Marco 

Antonio, um apaixonado por escolas de samba – trabalhamos com oficinas artísticas 

com crianças do morro e de escolas de samba de Vitória. O objetivo das oficinas era 

formar mão de obra especializada para trabalhar na própria escola de samba, além 

de desenvolver talentos e a auto-estima das crianças e adolescentes. Infelizmente, 

como em qualquer tipo de instituição, alguns estão mais interessados no poder e no 

lucro, e menos 

preocupados com a 

comunidade e os seus 

sujeitos. Nossos 

projetos não tiveram 

grande duração, 

embora tenham sido 

elogiadíssimos até 

mesmo pelas 

autoridades políticas 

de Vitória. Porém, não passou dos elogios. Verba, espaço físico, material, apoio de 

pessoal, nada disso aconteceu. É uma pena! 

 

                                                 
21 Texto que o Marco Antonio falava ao final da apresentação da “Arte e Vida: Redes e Espirais”, 
disponível na home page do T.A.P.A.-UFES, inspirado no artigo escrito por Nilda Alves, “Os 
romances das aulas”. 



Como resultado imediato do primeiro trabalho que desenvolvemos com uma escola 

de samba em Vitória, em 2001, conseguimos organizar uma grande exposição 

contando com os trabalhos desenvolvidos pelas crianças e adolescentes a respeito 

do enredo da escola de samba GRES Imperatriz do Forte, intitulado “A Era de 

Aquário: um grito de paz, solidariedade e justiça”, desenvolvido pelo Marco Antonio. 

Além destes trabalhos das oficinas, nós do grupo desenvolvemos estudos artísticos 

relacionados ao tema e uma maquete do desfile da escola de samba com todas as 

suas alas e alegorias. Foi a exposição mais visitada na Casa Porto das Artes 

Plásticas – espaço de arte que havia sido inaugurado há pouco tempo. 

 

Outro momento marcante foi a interferência com papel 

alumínio que fizemos na escultura de concreto em 

homenagem ao estudante localizada próximo à atual 

entrada principal da 

UFES, em 2001. Na 

época, um dos assuntos em pauta nacional era o 

apagão e a falta de energia. Na região do Centro de 

Artes, que não havia aulas à noite, todas as luzes 

das calçadas ficavam apagadas e tudo virava um 

breu. Então, mais uma vez a cabeça do Marco Antonio ferveu e preparou a idéia de 

cobrir com papel alumínio a escultura que todos passam em frente, mas que 

ninguém mais enxergava. Com o papel alumínio, as 

luzes da avenida em frente à UFES e as luzes dos 

carros refletiam na escultura assim como o sol e fazia 

com que ela se tornasse impossível de ignorar. Então 

colocamos a mão no papel e na fita adesiva e durante 

mais de uma semana cobrimos tudo o que foi possível 

cobrir da 

escultura. As crianças da escola experimental 

da UFES iam visitar a escultura, as pessoas 

passavam torcendo o pescoço para ver 

melhor, houve manifestação dos servidores 

próximo ao monumento. Todos passavam e olhavam. Objetivo atingido.  

  



Levamos a proposta de interferência para a III Bienal da UNE em Recife. Quando 

chegamos lá encontramos no pátio do Centro de Convenções de Pernambuco uma 

escultura típica feita em pedra sabão doada ao povo do local pelo político Marco 

Maciel. Resolvemos que seria ali a interferência. Comunicamos à organização do 

evento. Na manhã da realização do trabalho, quando tentamos começar, fomos 

impedidos pelo vigia que não sabia do acontecimento. Esperamos até o fim do dia 

para que a autorização fosse formalizada e o trabalho fosse feito. Como 

anteriormente, chamamos as atenções dos passantes, das crianças de rua, de 

outros artistas de outros lugares do país que estavam por ali. Na manhã seguinte, 

tudo estava limpo. O trabalho já havia sido desmanchado e a escultura voltou ao seu 

estado de “invisibilidade”. 

 

Em 2001 e 2002 se concentraram a maior parte dos trabalhos que desenvolvemos 

com o grupo. Em 2003 cada um já começava a se encaminhar para a conclusão do 

curso, “e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram e o final da corrida 

chegou...” 

 

Algumas atividades que desenvolvemos foram marcadas pelo contexto nacional e 

internacional. Fomos convidados em 2001 pela Prefeitura de Vitória para montarmos 

o cenário da peça Carmem, que estava sendo ensaiada por uma escola da rede 

municipal, e que seria apresentada em um evento no Centro de Convenções da 

capital. Fizemos uma fonte para a praça, uma escultura de uma santa, cestas, 

legumes com papietagem e papel marchê, cenários de fundo pintados, adereços 

para os cabelos das meninas. Montamos todas as partes do cenário e ensaiamos 

com os alunos e as professoras. Na manhã seguinte, a apresentação aconteceu na 

abertura do evento. Ficamos prestando assessoria por detrás das cortinas. Quando 

terminou a apresentação fomos para a casa do Marco Antonio, exaustos. Ligamos a 

TV em um canal internacional e estava passando um prédio pegando fogo, os 

repórteres dizendo que não acreditavam naquilo, ficamos na dúvida entre a 

realidade ou ficção, até que assistimos um avião bater em outro prédio e pegar fogo, 

logo os dois prédios ruíram, poeira, desespero, tudo nublado. Ficamos chocados. 

Era o atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. 



Juntamente com o Prof. Dr. Carlos 

Eduardo Ferraço – PPGE/UFES – 

participamos de projetos de 

capacitação de professores da 

Educação Infantil à Educação de 

Jovens e Adultos. Fomos à diversas 

cidades do estado: Ecoporanga, 

Domingos Martins, Cariacica. Foram 

dias de trabalhos em que partilhamos 

saberesfazeres que era comum ao 

trabalho de cada parte. Enquanto as 

professoras nos diziam como 

trabalhavam no cotidiano com os seus alunos, nos forneciam pistas para que 

pudéssemos partilhar com elas alguns saberes que íamos praticando no nosso dia-

a-dia de estudantes-artistas-educadores.  

 

Guardamos enriquecedoras lembranças destes momentos. Ecoporanga nos deixou 

uma historinha muito bonitinha: no último dia do encontro – de quinta a domingo – 

nos preparamos para apresentar toda a produção que fizemos. Pegamos então 

alguns fantoches para estrear o teatro de fantoches que havia sido feito em madeira. 

Montamos uma historinha. Vieram outras pessoas nesta manhã para ver os 

trabalhos, maridos, filhos, políticos da região, etc. Nos escondemos atrás da cortina 

e apresentamos o nosso pequeno espetáculo: tinha uma bruxa, uma festa, 

vassouras, príncipe, sapo e jacaré. Ao final, uma das menininhas que estava 

assistindo veio super interessada atrás do palco e ingenuamente mostrei a ela como 

funcionava o brinquedo. Ela me olhou, pegou o boneco de pano, mexeu e 

perguntou: como é que faz pra ele falar sozinho? 

 

Vale lembrar também a exposição “Atratores Caóticos” que realizamos no CEFETES 

– Centro Federal Técnico do Espírito Santo – em parceria com o grêmio estudantil. 

O Marco Antonio propôs a exposição. Os trabalhos artísticos seriam desenvolvidos 

por nós e outros artistas convidados e o grêmio ficaria por conta da infra-estrutura e 

apoio. Como sempre, passamos alguns dias instalados no CEFETES para 



desenvolver e montar os trabalhos. Era época de greve dos docentes federais. A 

escola estava vazia e nós não tínhamos aulas na UFES.  

 

A exposição foi desenvolvida a partir da teoria do caos e continha trabalhos de 

instalações, pinturas, mosaicos, interferências, vídeo-instalações, textos. Então, a 

greve terminou, os alunos voltaram à escola e a direção do CEFETES pediu para 

que a exposição ficasse até dezembro e que eles nos ligariam para retirar os 

trabalhos quando encerrassem a mostra. Nós que já estávamos atuando como 

artistas-educadores levamos nossos alunos para visitar a exposição. Um dia, neste 

meio tempo, alguém foi à escola e não viu mais os trabalhos. Também não viu os 

estudantes do grêmio que se encontrava fechado e aparentemente abandonado.  

 

Em meio aos materiais de construção que estavam ali para a execução de uma 

cantina, localizamos nossos vergalhões, lá atrás, em um depósito abandonado, as 

caixas de madeira usadas nas instalações apodrecendo por causa da umidade, os 

arames embolados, os vídeos jogados em qualquer canto. Não encontramos os 

quadros pintados e as peças pequenas esteticamente interessantes. Depois de 

muito procurar por informações, soubemos que os quadros haviam supostamente 

sido doados para uma instituição “qualquer”. As instalações, que eram a maioria, 

foram destruídas, os materiais que puderam ser utilizados na construção da cantina 

viraram paredes e colunas, o restante ficou jogado no canto para apodrecer.  

 

Moral da história? Esta história não tem moral, é totalmente imoral. Pensamos em 

denunciar o descaso de uma instituição federal pelo trabalho de outra instituição 

federal. Fizemos contato com a advogada do Sindicato dos Artistas, procuramos os 

nossos direitos. Entretanto, alguns nos convenceram a abafar o caso, um escândalo 

não pega bem para instituições deste porte e nós poderíamos ser perseguidos. 

Imagina só! Em pleno século XXI, aparentemente longe dos regimes opressores 

totalitários, tivemos que nos calar, mesmo tendo sido roubados e desrespeitados 

diante no nosso trabalho de artistas. Como diria o meu amigo Tutubarão – aquele do 

desenho animado do século passado que nossa infância assistiu: “mas que falta de 

respeito”!!! 

 



Foram muitas dores e delícias que vivemos em grupo. Os desafios fazem com que 

percamos as forças rapidamente. As alegrias e realizações confortam o espírito e 

incentiva a continuar sempre em frente.  

 

O tempo faz tudo valer a pena 
 e nem o erro é desperdício,  

tudo cresce e o início deixa de ser início 
e vai chegando ao meio,  

aí, começo a pensar  
que nada tem fim... 

 
Ana Carolina22 

 

*  *  * 

 

                                                 
22 “O avesso dos ponteiros”, letra e música de Ana Carolina, Perfil, CD/2005. 
 



V Ato: Os professores envolvidos  

nas tramas da horizontalidade com os estudantes 

______________________________________________________ 

 

Outra forma de contar partes da história do T.A.P.A.-UFES é ir ao encontro dos 

professores do Centro de Artes que representam formas harmoniosas de 

convivência e troca de experiência com os alunos. Além da afinidade que tivemos 

com alguns dos docentes que trabalharam conosco, também pudemos identificar 

relações de horizontalidade entre estudantes e professores. Coisa rara de se ver 

dentro do Centro de Artes. Partilhar conhecimento é uma virtude que alguns vão 

perdendo com o tempo e outros sequer chegam a possuí-la. Fomos afortunados por 

vivenciar boas relações com alguns professores que nos apoiaram, foram 

companheiros e cúmplices dos nossos intentos. 

 

Portanto, à luz da realidade do Centro de Artes, convidei alguns docentes para 

narrar memórias do grupo e para confidenciar esperanças e expectativas. Todos 

aceitaram de prontidão. No entanto, seus nomes aqui serão suprimidos, 

representados pelas disciplinas com as quais trabalharam na época. 

 

Com o professor de Arte da Fibra, tecemos relações de companheirismo e amizade. 

Conhecemos este professor no primeiro semestre da turma e ele apoiou e auxiliou 

prontamente os trabalhos que começamos a desenvolver logo de início. 

 

Olha[...] é engraçado isso porque[...] eu sempre participei de 
movimento estudantil[...] desde que eu entrei[...] na graduação eu 
sempre fui muito ligado à essa questão do movimento estudantil, e 
sempre, me considero um motivador, como professor, e agora como 
administrador[...] do Centro, como um incentivador dessa questão da 
participação estudantil. [...]E acho que o grupo teve uma participação 
muito grande nesse sentido, naquele momento de ser uma célula de 
vigor ainda dentro desse sistema, coisa que[...] sem os excessos da 
década de 70, e até porque não faria mais sentido, sem[...] nenhum[...] 
daqueles rótulos em cima[...] das artes de um modo geral, que o povo 
só quer fazer sexo e fumar muito, cheirar muito, se entupir de... não 
era essa a realidade de vocês, isso eu acho legal[...] ninguém nunca 
vai poder acusar o T.A.P.A de ser um grupo[...] que se encontrava em 
torno de beber, encher a cara, fumar o que quisesse, cheirar mais um 
tanto e fazer sexo à vontade com todo mundo, com tudo o que é bicho, 
com tudo o que é escultura pela frente. Não era essa[...] pelo contrário, 
o pessoal era careta![...] quem namorava, namorar ali de mãozinha 



dada, quer dizer, que era muito legal isso[...] e acho importante esse 
trabalho que você está fazendo de retomar essas coisas[...] que eu 
acho uma pena não ter desdobrado em nenhuma ação mais efetiva.  

 
Mas, eu acho que foi muito importante pro grupo, eu acho que era, na 
verdade[...] um grupo inteiro, que era praticamente toda a turma[...] 
daquele período, mesmo as meninas que não faziam parte 
diretamente do T.A.P.A, tinha o pessoal que era mais caretão 
mesmo[...] naquela geração que entrou, mesmo assim eram, 
politicamente engajado com as questões[...] O pessoal que era mais, 
sisudão[...] era cricri, mas que estava atrás dos direitos, que ia, e sabia 
das obrigações que tinha[...] Aquilo parecia[...] dentro daquele 
percurso de apatia que estava colocado, um refresco! E pra mim foi 
ótimo ter trabalhado[...] mais próximo um pouquinho com o grupo. 
Tanto em questões mais pessoais, que a gente acabava tendo uma 
relação que não era relação só de professor[...] com aluno, pra mim foi 
muito importante isso, eu acho que[...] um grupo que teve[...] um papel 
importante no Centro[...] Então, às vezes fico, agora aqui na direção, 
até muito preocupado com[...] essa questão, que eu tenho que ficar lá 
brigando com os meninos: “vocês estão sem representação no 
conselho, eu quero vocês vão no conselho, não é pra votar comigo 
não, é pra participar, pra entender como funciona a escola, pra não ser 
manipulado”, que é uma coisa que vocês faziam muito bem. Que no 
momento que você tem informação a possibilidade de manipulação é 
muito menor! Mas eu acho que é trabalho muito importante, de um 
modo geral! (Fragmentos do depoimento do professor de Arte da 
Fibra.) 

 

Também foi importante o envolvimento e a ajuda mútua que tivemos com alguns dos 

professores substitutos – que foram a maioria na nossa graduação. O professor de 

Plástica Tridimensional II entrou como professor substituto assim que saiu da 

graduação. Tivemos com ele uma experiência rica de troca de conhecimentos e 

ajuda. Fizemos ao final do semestre um desfile de roupas recicladas confeccionadas 

nas aulas. Este desfile aconteceu na época do trabalho “Luz do Apagão” em que 

fizemos uma interferência com papel alumínio na escultura em homenagem ao 

estudante dentro da UFES.  

 

Acredito que, quando o sujeito desenvolve muito mais uma atividade do que outra, 

perde um pouco o manejo, a forma de trafegar fica mais difícil. Quando o professor é 

professor há muito tempo e já não é estudante, se esquece de como é estar no lugar 

do outro. Como quando ficamos adultos e esquecemos como é ser adolescente. 

 

Pudemos partilhar saberes com o professor de Plástica Tridimensional II de uma 



 

 

muito mais simples e continuada. Uma relação de troca onde um ajudava o outro. 

Até porque, as dificuldades que encontrávamos no nosso trabalho, ele também 

encontrava em outros níveis. A situação do professor substituto dentro do 

estabelecimento de ensino federal é vista como um mal necessário. 

 

Então, na verdade eu lembro que escrevi um texto sobre o T.A.P.A.[...] 
na ocasião[...] do desfile. Lembro que eu escrevi um texto sobre o 
T.A.P.A.! Agora, você pergunta o quê que eu acho? Pô, eu achava 
muito legal! Achava[...] super bem vinda[...] a reunião das pessoas pra 
discutir arte, pra produzir alguma coisa[...] É muito difícil lutar sozinho, 
viver de arte é extremamente complicado[...] acho que junto é legal, 
mesmo se ele vai explodir uma hora depois, formar outros grupos, 
natural isso. Mas[...] acho sempre que qualquer grupo vai ser bem 
vindo, dois, três, quatro...  

 
Mas é, daqui a pouco eles retornam. Hoje você tem o Coletivo. Não sei 
nem o que eles estão fazendo, mais, você sabe do que eu estou 
falando? Do Coletivo Maruípe. Eles vinham trabalhando, fazendo 
algumas coisas juntos. Eles são, todos eles foram alunos da Ufes. É, 
grupos de estudantes do jeito que você está falando, acho que 
realmente, hoje não tem...  

 
Na verdade, acho que a gente pode estar sempre buscando 
referências em fazer valer[...] as aulas preparadas, é meio difícil, às 
vezes, você realmente conectar, se você não tem, no sistema da 
universidade como equipe... CEMUNIs, CTs... centros de referência[...] 
é realmente complicado. Acho até que isso devia ser visto de alguma 
forma. Mas eu acho também que o aluno também é que pode se 
ajudar nessa etapa. Naquela época, era realmente difícil, até porque 



os caras não estavam muito, é, você não tem crédito porque, professor 
substituto... Agora, você e os professores... legítimos... dono da 
cadeira de qualquer das atividades práticas, você acabava meio que... 
rebaixado, colocado em segundo plano[...] pelos maiorais. Sabe o que 
isso? Burocrata que está disfarçado de professor de artes! Tem um 
monte! (Fragmentos do depoimento do professor de Plástica 
Tridimensional II.) 

 

O professor de Grafite foi um professor que voltou do doutorado quando estávamos 

já um tanto mornos, meio apagados. Ainda assim, como sabíamos que ele era um 

professor de ação, que compra brigas pela causa do Centro de Artes, fizemos 

questão de ter alguma experiência com ele.  

 

Foi então que pedimos uma disciplina de Oficina de Arte de 

Grafite, por ser um assunto do interesse deste professor e 

nosso também. O professor se prontificou para dar as aulas 

e começamos fazendo grafites nas paredes externas do 

Cemuni II, onde aconteciam as aulas. Mais tarde, outros 

professores levaram seus 

alunos para fazer experiências com tintas 

diretamente nas paredes. Então, o professor de 

Grafite conseguiu um projeto com a Prefeitura do 

município da Serra para trabalharmos nos muros de 

um bairro de classe baixa do município. Conseguimos 

as tintas e o transporte e fomos para lá trabalhar por 

umas cinco semanas. As pinturas nos muros foram 

projetadas de acordo com os pedidos dos 

proprietários dos muros e 

um pouco da nossa licença poética e artística. 

Grafitamos um muro uma oficina de carros e em seguida 

um muro de uma igreja protestante. Logo depois, houve 

mais duas turmas de grafite que desenvolveram 

trabalhos no Centro de Artes e neste mesmo bairro. 

 

Atualmente, o este professor trabalha com aula de Multimeios – disciplina nova no 

currículo – apesar da estrutura do Centro de Artes não disponibilizar os multimeios.  



 

 

 

Ao contrário do ditado popular que diz que “quando um não quer, dois não brigam”, 

quando dois querem, o trabalho flui como a água. Foi como aconteceu nosso 

trabalho com o professor de Grafite. 

 

Eu acho maravilhoso! Inclusive, atualmente, nós estamos carentes 
disso aqui. Porque são os grupos de alunos, que são considerados 
malucos, entre aspas, porque de malucos não tem nada, são os 
ativos, ou seja, esses são os que estudam. Porque eles fazem, eles 
vêem, ouvem, e executam a coisa da arte, como a arte 
contemporânea.  Porque não é aquela arte, artes visuais da Idade 
Média pra trás, que... tudo que é artes visuais era só a coisa do olho e 
o corpo não participava, o público não participa, e a arte 
contemporânea vive dessas intervenções. Então, como atualização do 
paradigma[...] da idéia de arte, de atualizar mesmo esse conceito de 
arte, esses grupos são primordiais e, como o grupo T.A.P.A. de 
vocês[...] antes dele houve o Balão Mágico que foi hiper importante, 
inclusive, foi o aparecimento dessas questões, de discussão, de 
questões fundamentais, como eu já falei aqui[...] o Balão Mágico 
existiu foi na década de 80, e no entanto, a grande maioria dos 
questionamentos que eles colocaram na época ainda estão, piores 
até![...] 

 
Então, nesse sentido, esses manifestos que eu vejo[...] a arte não vive 
só da expressão e da poética, ela ali com a política, com a ecologia, a 
arte não se separa mais da idéia de, a estética não é uma coisa 
específica da arte, nem a poética mais, que a poesia tem que estar em 
tudo, como está na poesia também. [...]Geralmente a performance 
enquanto arte, ela nutri essa coisa política, não dá pra 
desconsiderando o lugar onde você vai fazer, então essas questões... 
é tão importante que o aluno, não só tenha informação sobre esses 
conceitos, mas que pratique, exercite isso dentro do curso. [...]e aí 
quando vocês fazem, usam a coisa de se pintar, de ser ator, usa o 
acesso poético, expande esse universo das artes, é o que a arte 
contemporânea está fazendo. Mas o nosso curso tem muita mania de 
ser individualista, na medida em que artista tem problema de ego, “ah, 
eu sou um pintor, então eu pinto” e aí essa possibilidade de aventar os 
exercícios inter-pessoal, trabalhar junto não é só estar fazendo 
trabalho, é estar conhecendo o outro, e esse conhecimento é 
fundamental na arte contemporânea. E ele só pode de fato ser 
difundido se ele for feito na prática, na prática e na teoria, teoria que 
eu falo é na informação, na informação verbal, oral.  

 



Por mais que tenha performance, por mais que tenha de arte 
contemporânea, como exercício de escola só, porque história contada 
é uma coisa, agora, história exercida, ela praticada é outra. E aí eu 
acho que a arte é elevada à uma categoria maior na medida em que 
ela é praticada nesse sentido, no sentido da arte contemporânea ela, 
abarcando todos esses conceitos. [...]então, arte e vida, ela só pode 
ser bem praticada, ela só pode ser bem absorvida, essas idéias, se for 
discutida e exercida, na prática, quando eu falo prática, não é questão 
de separar teoria e prática, estou falando de performance, vou fazer 
uma performance, falar é uma coisa e fazer é outra. E aqui, com é 
academia, acho que é primordial falar, fazer, escrever, fotografar, pra 
que a gente possa sair do lugar. Só com a manifestação de vocês é 
que a escola cresce. Eu acredito nisso, sem aluno[...] que se sinta 
dono da escola, responsável pelo lugar[...] 

 
Então, acho que o maior dever da escola, da graduação, da 
universidade, é de dar oportunidade às pessoas que vem aqui estudar, 
trabalhar, não é de se tornar um profissional de uma certa área, a idéia 
de fato, é sair daqui humano, porque a gente não nasce humano, nós 
somos humanos, entre aspas, ser humano não basta ser feito por 
outro humano, tem que se construir, se fazer humano até, e o prazo 
que a gente tem, de cada uma, é até a morte, porque depois que 
morreu, já foi, viramos, voltamos a ser pó e aí somos bactéria, nem 
humanos, vamos ser mineral de volta e não tem mais jeito! Então, o 
nosso legado, a nossa função, nosso objetivo que é essencial na 
universidade, e eu acredito que esses grupos que são[...] os que 
demonstram o que querem, e que têm consciência dessa 
interdisciplinaridade, desse caráter multidisciplinar. (Fragmentos do 
depoimento do professor de Grafite.) 

 

A professora de Seminário da Arte havia acabado de voltar para o Brasil de um 

doutorado na França, onde se especializou em Arte Medieval, e então passou no 

concurso no Centro de Artes. Não aconteciam concursos há muito tempo. Ela 

chegou meio deslocada, inclusive da “especialidade” dela. Tivemos aula com ela de 

História da Arte no Brasil, e Seminário de Arte. Logo fizemos amizade. Já estávamos 

nos últimos semestres e já sem energia para propor trabalhos e enfrentar desafios. 

Nossa relação com ela foi de pesquisa, algo que comumente praticamos muito 

pouco durante a graduação. Exercitamos pesquisar, ler, escrever, apresentar idéias, 

de uma forma diferente dos tantos seminários que já havíamos feito durante o curso 

em que só líamos, compilávamos dados e apresentávamos para quem quisesse 

ouvir. 

 

Nosso aprendizado com a professora de Seminário de Arte é constante, estamos 

sempre recorrendo à ela para orientar pesquisas. 

 



Olha[...] é o que eu sempre[...] friso, eu acho que o T.A.P.A. e a 
proposta do T.A.P.A., das ações do T.A.P.A. foram exemplares, foi[...] 
uma coisa rara, infelizmente, que isso devia ser[...] mais pensado[...] 
Iniciativas como essa deviam acontecer mais, com certeza, porque, 
rompe com aquela coisa ativa-passiva, o aluno só recebe[...] aí o 
professor ele só fala, ele que tem o saber, ele que manda, ele que... 
Acho que é uma[...] coisa interessantíssima, não só de pegar o próprio 
estudo[...] a produção, mas pegar a concepção de universidade, de 
Centro de Artes e mexer nisso tudo, questionar, colocar[...] o dedo nas 
feridas, fazer tudo. Acho[...] muitíssimo interessante, toda essa[...] 
proposta, o quê que foi feito, de aproveitar as disciplinas, de ter um 
trabalho coletivo[...] não só de exigir, mas também[...] de tentar 
aproveitar o que cada professor fez, cada disciplina tem, pra interligar 
tudo isso. Fazer até uma coisa que os professores muitas vezes não 
conseguem fazer, que é[...] esse diálogo[...] entre os departamentos, 
entre as cadeiras das disciplinas, [...]propor esse contato, fazer essa 
trama, isso eu acho incrível. E, pra ter vida também, de um modo 
geral, coisa[...] que faz falta. Não só ficar: ah, eu estou fazendo Artes, 
eu quero um diploma, porque eu quero ser artista, porque eu não sei o 
que fazer... porque...  

 
Eu sinto falta dessa reflexão, uma reflexão tanto da parte das pessoas, 
como da parte dos alunos. Uma reflexão sobre[...] o quê que é fazer 
Artes? Quê que é fazer bacharelado? O quê que é fazer licenciatura? 
O quê que é, a proposta do artista, na UFES, em Vitória, no Espírito 
Santo, no Brasil. O quê que é isso? É uma brincadeira ou é uma... 
sinto falto disso daí. Você vê as pessoas[...] muito dispersas[...] muitas 
vezes perdidas, mesmo. E vocês conseguiram manter, mais ou 
menos, [...]uma homogeneidade, um grupo coeso, durante, quase toda 
a graduação e fazendo coisas super interessantes. Eu acho que, a 
proposta é[...] super louvável[...] E eu acho legal também, você estar 
resgatando, nem resgatar, porque o grupo não morreu, de estar 
divulgando isso, de estar querendo entender, e ver[...] o papel, ver as 
possibilidades. Eu acho que é muito interessante também essa sua 
proposta[...] é meio que: vamos lá, continuar. É reflexão da graduação, 
é reflexão do mestrado sobre aquele trabalho, é uma coisa muito 
interessante[...] de reflexão mesmo: bom, estamos lá agora desse 
lado, e aí? O quê que é isso? O quê[...] que foi isso? [...]O quê que 
está sendo isso? O quê que pode ser isso? (Fragmentos do 
depoimento da professora de Seminário de Arte.) 

 

Quando nós terminamos a graduação, houve concursos para preencher vagas de 

professores no Centro de Artes na área de Teorias da Arte e na área de Práticas da 

Arte. Entrou então um professor de História da Arte Contemporânea que logo 

ouvimos falar nele. Primeiro porque a disciplina era novíssima no currículo e 

extremamente interessante, o que nos fez lamentar não ter cursado tal disciplina. 

Segundo porque este professor organizou uma excursão para visitas artísticas no 

Rio de Janeiro. 

 



Foram raras as vezes em que algum professor falou com a turma para ir ver alguma 

exposição – infelizmente é preciso incentivar os estudantes de Arte a ir ver 

exposições, primeiro porque não estamos no circuito de arte nacional e não temos 

muitos lugares para ver exposições o que faz com que não desenvolvamos o hábito 

de ver e pensar a arte. Segundo, porque uma parte considerável dos estudantes 

dentro da sala de arte não se simpatiza com a Arte Contemporânea, por diversos 

motivos, mas principalmente pelo fato de não compreendê-la e por ainda estar 

agarrado nos padrões de beleza clássicos. Por isso, um pensamento comum é: 

“quando puder ir à Europa, vou ver a arte dos livros de perto”, e enquanto isto não 

acontece, não vão ver arte em lugar nenhum. 

 

Neste contexto peculiar, o professor de Arte Contemporânea chegou fazendo um 

barulho grande. Mesmo estando já afastados da UFES, nos interessamos 

imediatamente, falamos inclusive em assistir aulas como ouvintes. Mas, quando 

concluímos a graduação, acaba a vida de estudante e precisamos investir mais no 

trabalho e não tivemos tempo. Ainda assim, tive a oportunidade de reingressar no 

Centro de Artes para fazer a licenciatura e não pestanejei sobre qual seria a primeira 

disciplina que iria cursar: História da Arte Contemporânea, com este professor e 

Multimeios com o antigo professor de Grafite. Pura sorte a minha, pois o professor 

de Arte Contemporânea estava trabalhando com sua última disciplina antes de sair 

de licença para o doutorado. A entrevista com ele foi no seu último dia no Centro de 

Artes. 

 

O professor de Arte Contemporânea não conheceu o grupo T.A.P.A-UFES e a 

maioria dos integrantes da turma não conheceu o professor pessoalmente. Quem 

pode saber as relações que teríamos desenvolvido com este professor?  

 

Atualmente e novamente, o Centro de Artes fica aparentemente no marasmo, 

esperando algo acontecer. 

 

Eu acho que... tem o seu lugar, o seu grau de interesse[...] Eu acho 
que[...] esse deveria ser um dos objetivos a serem buscados, por uma 
universidade, ou seja, um tipo de instituição em que o seu público alvo, 
que é o corpo discente, que são os alunos participassem ativamente, 
da sua constituição, da sua definição, os alunos participassem da 
definição desse lugar. [...]o que temo, é que[...] isso que você chama 



de movimentação de alunos, o que temo[...] é esse[...] direcionamento 
dessa movimentação que toma sempre dois caráteres: ou toma um 
caráter de alternativa, que é gravemente errado, ou seja, pela falta, 
pela escassez absoluta... de atividades que a instituição promove, os 
alunos acabam funcionando como uma espécie de alternativa, 
reflexiva, e às vezes, até acadêmica, à própria[...] instituição, ao 
próprio curso. Isso é bem uma falha grave. E a outra, é esse tipo de 
movimentação de alunos... que... não sei[...] explicar... [...]que se 
perde numa... é, naquilo que a gente estava falando... [...]numa 
espécie de delírio, delírio adolescente. Aquele momento da vida em 
que você se vê como o centro do mundo, e, um centro do mundo 
esquizofrênico, onde você está certo e o mundo está errado. Então, 
todas as instituições são equivocadas, todos professores são 
opressores, todas as leis devem ser quebradas... isso é de uma 
improdutividade, de uma ingenuidade assustadora. E mais que isso[...] 
esse tipo de atitude beligerante, juvenil, esse tipo de revolução sem 
causa, é de um caráter opressivo assustador... Então[...] só temo[...] 
essas duas conotações, então esse tipo de movimentação de aluno 
que serve[...] pra construir uma crítica sobre a instituição, opta pela 
estratégia[...] de impedir, de bloquear[...] essa instituição, [...]opta pela 
alternativa de destruir essa instituição. É de uma burrice atroz.  

 
[...]mas, o que você chama de movimentação de aluno, se ela 
conseguisse ser devidamente incorporada pela instituição, não como 
uma espécie, não como uma benesse, não como, assim: “alunos, 
vocês tem esse espaçozinho aqui, e nós deixamos que vocês façam 
qualquer coisa ali”, não isso, mas, que isso se transformasse num 
ganho, que isso entrasse[...] no corpo, entrasse[...] no universo 
produtivo da universidade... Exemplo: que houvesse cronogramas 
específicos, cronogramas da universidade, que fossem preenchidos 
por várias atividades, absolutamente comandadas, e encaminhadas, 
propostas por alunos; por exemplo: que houvesse publicação de texto 
de aluno; por exemplo: que houvesse um espaço de disciplinas 
propostas por alunos e não por professores; e etecétera, você 
entende? Mais, pra isso, os alunos têm que ser organizados também, 
e não é fácil. (Fragmentos do depoimento do professor de Arte 
Contemporânea.) 

 

Cabe aqui incluirmos uma experiência que nos marcou com um funcionário-

professor e um professor efetivo. Durantes as aulas de Plástica Tridimensional I – 

disciplina obrigatória, que teve o nome transformado em Escultura no novo currículo 

em vigor – enfrentamos alguns desafios e encontramos algum amparo. Os desafios 

foram na própria aula e o amparo se chama Bené. O Benedito é funcionário do 

Galpão, anexo ao Cemuni II, onde acontecem as aulas de escultura, mosaico e 

outras atividades que exigem espaço e equipamentos pesados. A proposta do 

professor da disciplina – o nome dele será suprimido aqui, pois não nos interessa 

expor conflitos diretos com sujeitos dentro do Centro de Artes – era que 

desenvolvêssemos esculturas de tamanho pequeno – vinte centímetros 



aproximadamente – a partir de uma técnica chamada de cimento por adição, que 

consiste em ir adicionando a massa de cimento, água e areia à uma base de 

madeira ou ferro até alcançar a forma da escultura pretendida, modelando com as 

mãos. Mas havia também outra forma de desenvolver o trabalho que seria a partir 

de fôrmas. O professor então explicou que não iria ensinar a técnica da fôrma 

porque seria difícil e que procurássemos modelar formas orgânicas que facilitassem 

o trabalho – facilitar o trabalho de quem, o nosso ou o dele? 

 

Tenho que admitir que tomamos um certo gosto por desprezar e enfrentar algumas 

regras dentro do Centro de Artes. Queríamos fazer esculturas um pouco maiores e 

queríamos aprender a técnica da fôrma. O Bené então entrou em ação se 

disponibilizando a nos auxiliar. Outros alunos que também não gostaram da técnica 

de cimento por adição aderiram ao projeto das esculturas maiores. O professor não 

ficou satisfeito, mas se resignou aparentemente. Então, trabalhamos todo o 

processo: modelagem em argila, preparação para o gesso da fôrma, retirada da 

argila, limpeza e preparação da fôrma, enchimento com cimento, retirada da fôrma e 

acabamento. A técnica do cimento por adição é realmente muito mais simples. Os 

alunos fazem o projeto, o professor praticamente desenvolve o trabalho de cada um, 

ninguém aprende nada, terminam a disciplina desenvolvendo um desgosto pela 

escultura e nenhum artista escultor novo entra no mercado da arte. 

 

E ainda, no final de cada semestre é grande o número de esculturas com formas 

orgânicas abandonadas no Galpão. Depois de um certo tempo do abandono, as 

esculturas são colocadas do lado de fora e se deterioram. Desde que ingressamos 

no Centro de Artes víamos aquelas esculturas ao relento. Neste momento, 

entendemos o porquê delas estarem ali. Atualmente alguém teve a idéia de espalhar 

algumas destas esculturas pela rua no bairro que fica em frente à universidade. 

 

O Bené que se ofereceu para nos ajudar, e nos ajudou mesmo e muito, enfrentou 

algumas brigas em público com este professor e sofreu algumas retaliações dentro 

do Galpão, como portas dos armários de ferramentas trancadas, etc. O Bené foi 

nosso professor todas as vezes em que precisamos aprender como fazer o trabalho 

mais pesado utilizando máquinas e ferramentas. 



 

 
Nossas esculturas no Galpão – a técnica de fôrma e a de gesso por adição e o 

Bené! 

  
 

 

Embora tenhamos enfrentado desafios com professores que estão dentro do Centro 

de Artes e que não são a favor de que se saia do roteiro, aquele prescrito pela/na 

grade curricular, conseguimos tecer redes de relações amistosas com diversos 

docentes muito solidários. Como constituímos um trabalho sério, envolvido, nos 

aproximamos daqueles que melhor poderiam contribuir para este trabalho. Assim 

acontece nas relações de amizade, você sempre espera que o outro dê algo de si na 

relação, enquanto que você retribui também, é uma troca constante, recíproca. Com 



certeza, demos algo a estes professores, do contrário, não poderíamos dizer hoje 

que estes são nossos amigos, mesmo quando não estamos mais freqüentando 

aquele espaço. 

 

Nossa história se conta com diversos atores, dentro do grupo, dentro do Centro de 

Artes e fora dele, está tudo entrelaçado. Os problemas do Centro de Artes são 

também nossos, assim como o contrário. Cabe aos sujeitos desta história contribuir 

da melhor forma possível para que a escola continue e caminhe. 

 

*  *  * 



 

VI Ato: Telma Guimarães  

na história do T.A.P.A.-UFES 

__________________________________ 

 
Foto: Simone Guimarães - Telma e sua mãe Liberdade 

Enquanto podemos falar que o grande 

incendiário do T.A.P.A.-UFES foi o Marco 

Antonio, podemos dizer também que quem 

lançou a faísca pra acender o fogo foi a 

professora Telma Guimarães, ou o contrário. 

 

Tudo teve início naquele primeiro semestre 

de 2000, na aula de Cor e Luz. Como já disse 

antes, eu não estava lá. Não tive noção de quanta energia a Telma é capaz de 

injetar nas pessoas até que tive maior contato com ela no semestre seguinte, na 

aula de Composição Bidimensional. 

 
Lucky , Duda, Telma e Mateus – foto: Aline Novaes  

Foi neste semestre que aconteceu uma 

eleição para diretor do Centro de Artes e 

Telma entrou na disputa com o quase vitalício 

diretor que já ocupava o cargo há mais de 

uma década. A briga foi desgastante para 

quem estava de fora e principalmente para a 

própria Telma. O diretor se reelegeu. Neste 

meio tempo, morreu Freda Jardim, uma grande artista capixaba, “re-inventora” do 

mosaico contemporâneo e que já havia sido professora do Centro de Artes. Não 



houve nenhum tipo de homenagem da UFES, luto oficial ou qualquer outra coisa, 

tampouco as aulas foram suspensas no dia do enterro. Telma pediu licença da aula, 

contou da sua indignação e foi ao velório da amiga e companheira. 

 

 
Trecho da carta enviada pela Telma  

em 17 de maio/2007 

 

No semestre posterior, depois de ver que as coisas no Centro de Artes se arrastam 

terrivelmente devagar, que os mesmos detentores dos poderes não se moviam dos 

lugares que ocupavam, Telma pediu aposentadoria por tempo de serviço e saiu da 

UFES. Ainda jovem demais para nos privar da sua sabedoria. 

 

Tive a oportunidade de resgatar um pouco da pessoa de Telma enquanto artista-

educadora do Centro de Artes e inovadora das formas de se viver a arte-vida-

educação neste espaçotempo. Escrevi meu trabalho de graduação na conclusão do 

curso de Bacharelado em Artes Plásticas com o tema “Telma Guimarães: novo 

significado de arte e vida para uma escola nova de artes”. Recolhi então 

depoimentos de alunos, professores e funcionários falando sobre o quem era o ser 

Telma Guimarães. Resgato aqui alguns fragmentos deste trabalho e acrescento 

outros para lembrar o quanto a Telma marcou a vida de muitos sujeitos. 

 

Vou falar de isqueiro. Tem a pedrinha, como é que chama? A faísca... 
e você tem o gás. Juntou... acende! Foi isso! Bonitinho, né?! E quem é 
quem, não sei. Mas está fundido aí. Telma foi a pedra e foi o gás, e eu, 
ou a gente também foi. Quem foi um, quem foi outro, um dado 
momento uma coisa era outra, outra coisa era a outra... uma às vezes 
era o gás o outro era o pavio, a faísca e vice-versa, entendeu. Ela fez 
o quê? Falou: “que legal!”, “ah, isso é arte!”. Ela[...] da ingenuidade da 
gente fazendo aquilo, que era o primeiro semestre, ela via, naquela 
ingenuidade, dos trabalhos artísticos da gente, a essência da arte 
mesmo, que é a função de professor! É olhar com olho, o olhar da 
experiência como, professora, como mestre, essa coisa do aluno. Tem 
ali o talento, se você não fala nada a pessoa não sabe que é. Se você 
acha ruim ela pára, agora se você filtra o de bom, a pessoa vai indo, 
vai andando, pra frente. E é isso! Telma é isso! É filtrar o de bom[...] do 



aluno, pra que ele possa efetivamente crescer, como artista. 
(Fragmento das memórias de Marco Antonio) 

 

Ela fez todo o diferencial na minha visão artística, no conceito que eu 
construí de arte[...] ela proporcionou[...] uma visão de[...] arte tão 
ilimitada, tão forte, que nenhuma outra pessoa que passou por mim[...] 
deixou uma marca tão forte, tão viva. [...]ela deu muita força e ela 
proporcionou muito estímulo[...] pra gente poder ter coragem[...] pra 
gente poder construir coisas que a gente acreditava. [...]ser Telma 
Guimarães... é acreditar que a arte é capaz de mudar uma vida, mudar 
o mundo. (Fragmentos do depoimento I)23 

 

Ela acreditava na gente[...] não só nas idéias do fazer artístico[...] mas 
sim do fazer pra vida, em geral[...] estar junto com Telma é como estar 
num galpão de idéias[...] de crescimento[...] logo depois que ela se 
aposentou, a galera ficou meio desanimada[...] o que ela queria 
expandir mesmo a educação[...] a idéia de biblioteca ambulante, 
sempre pegando livros com ela[...] trocando idéias. (Fragmentos do 
depoimento IV) 

 

A impressão que eu sempre tive de Telma é que ela sempre foi um 
poço sem fim de criatividade. Toda vez que a gente encontrava com 
ela tinham várias coisas acontecendo ao mesmo tempo[...] ela[...] me 
ensinou[...] a ver os pequenos detalhes das coisas, a perceber as 
cores, que pra mim foi muito bom[...] ela vivia falando que nunca tinha 
crise, nada tinha problema, que tudo dava pra fazer[...] às vezes as 
pessoas ficavam meio perdidas com ela porque ela está sempre à 
frente[...] ela começa a falar uma coisa mas ela já está com a 
conclusão pronta[...] então, ela é meio difícil de acompanhar[...] mas 
isso é que era interessante nela. (Fragmentos do depoimento V) 

  

Ela acreditava muito na experiência que cada um traz pra construir 
alguma coisa[...] grande obra de arte dela, bicho, é a construção de 
conhecimento que ela tem a proporcionar pra todo mundo[...] tenho 
muito interesse em arte por conta dela. (Fragmentos do depoimento 
III) 

 

Os fragmentos dos depoimentos que resgato aqui tecem redes que perpassam o ser 

Telma Guimarães como professora, artista, companheira, incentivadora, portadora 

de lindos olhos azuis. Dispensa muita explicação do motivo de falar especificamente 

da Telma neste trabalho. Enquanto outros professores tiveram participações no 

decorrer na nossa história, a Telma ajudou a incendiar logo de início.  

 

                                                 
23 Os depoimentos recolhidos para o trabalho de graduação citado acima sobre Telma Guimarães 
tiveram os nomes suprimidos. Sendo assim, ao trazer aqui fragmentos destes depoimentos, mantive 
as referências iniciais assim como foram escritas originalmente. 



Porém, por outro lado, se alguns estudantes que passaram pela Telma, funcionários 

e professores tinham uma grande admiração e simpatia por esta professora, outros 

cultivavam verdadeira rejeição ao seu nome. Em um dado momento da formação do 

grupo, Telma que era coordenadora do Cemuni II, pediu para que nós não 

mencionássemos o nome dela em nenhum lugar, para que as portas não se 

fechassem diante de nós. 

 

Analisamos as relações tecidas no Centro de Artes como sendo muito voltadas para 

interesses pessoais, para o ego. Nós tivemos a oportunidade de estar no meio de 

desentendimentos por causa dos nomes que carregávamos junto com o nosso 

trabalho. Aquele ditado popular “diz-me com quem andas e eu te direi quem és”, se 

aplica no Centro de Artes como uma relação de dois pesos e duas medidas. Quando 

o grupo mencionava o nome do professor de Arte da Fibra, algumas portas se 

abriam para o nosso trabalho. Quando o nome da Telma ou do professor de Grafite 

era mencionado, algumas caras feias de interpunham em nosso caminho.  

 

Para nós da turma foi difícil resistir muito tempo a este ambiente que se apresenta 

diversas vezes muito hostil e insalubre até. A vontade que tínhamos de nos formar 

logo se manifestava cada vez mais forte enquanto nos aproximávamos dos últimos 

semestres. No final, já não tínhamos mais força e vontade para desenvolver 

trabalhos. Apesar da falta que a Telma fez e faz para aqueles que habitam o Centro 

de Artes, podemos compreender um pouco do desejo da Telma em se aposentar e 

se afastar deste ambiente. 

 

Resistir por três décadas dentro de um mesmo espaço, mudar de século e de 

milênio, chegando ao ano 2000, carregado de mudanças de paradigmas, de valores 

e de pensamentos e ver que muita coisa se mantém da mesma forma pelo fato de 

que as pessoas se empenham para que nenhuma mudança aconteça é 

desestimulante. Resistir dentro do Centro de Artes por vezes é um grande desafio. 

 

Telma Guimarães vivia no esquema da tempestade cerebral. O que começou com 

um curso de tecnologia educacional no início da década de 80 se tornou parte 

indissociável da prática. A forma da professora Telma propor trabalhos era partindo 

da provocação de idéias, conceitos, palavras, significados, especulações, 



investigações e se encaminhando posteriormente para uma análise dos fatos e dos 

dados, partindo então para a elaboração do projeto a ser realizado. No final do 

semestre, de acordo com a turma, a avaliação final poderia ser pessoalmente, com a 

professora sentada em sua mesa analisando os trabalhos individualmente com o 

aluno, ou, no caso da nossa turma, com exposições nas paredes do Cemuni II, com 

apresentações performáticas, ou outras propostas. 

 

Em 1985 Telma foi exonerada da UFES em um processo sem acusações, provas ou 

defesas. Sua fama de baderneira e irresponsável se solidificou entre algumas 

pessoas da UFES que detinham alguma forma de poder. Cinco anos depois Telma 

conseguiu ser reintegrada à UFES após pedir a reabertura do processo e ser 

verificada a ilegalidade do mesmo. Os papéis do processo, onde foram parar? No 

lixo. Telma tem toda a papelada guardada em caixas na sua casa. Aliás, a 

professora considerada baderneira tem guardado cada rascunho, cada documento, 

cada foto de toda a sua trajetória dentro da UFES. 

 

 

 



 

 

O encontro do T.A.P.A.-UFES com Telma Guimarães foi providencial. Como já 

mencionado no início, não podemos ficar divagando a respeito do se que a vida nos 

provoca a pensar. Mas, será que teríamos chegado aonde chegamos se tivéssemos 

começado o curso sem alguns dos professores que conhecemos dentro do Centro 

de Artes? Não vamos mais pensar nisto, vamos deixar aqui escritos fragmentos das 

histórias que vivemos para que não restem dúvidas de que coisas impressionantes 

podem acontecer quando forças ligadas pela sincronicidade se encontram. 

 

E nossa história não estará pelo avesso 
assim, sem final feliz.  

Teremos coisas bonitas pra contar.  
E até lá, vamos viver, temos muito ainda 

por fazer...  
O mundo começa agora...  

Apenas começamos. 
 

Renato Russo 



5  O espaçotempo do Centro de Artes 

 na Contemporaneidade 

______________________________________ 

 

O Centro de Artes representa uma entidade estranha na UFES. Alguns cursos em 

especial são mais estranhos do que outros, ou comportam sujeitos mais estranhos 

do que outros ou simplesmente carregam o estereótipo da estranheza. Os cursos de 

Artes Visuais e Plásticas são, sem dúvida, os mais estranhos, mesmo dentro do 

Centro de Artes, onde residem os cursos de Arquitetura – mais afeito às 

engenharias – de Desenho Industrial e Design, de Música, e mais recentemente o 

curso de Comunicação – que entrou no CEMUNI V, ocupou salas e demarcou 

espaços com cartazes e placas. Afinal, muitos se perguntam e nos perguntam, 

dentro da universidade: para que serve ser artista, ou professor de arte? Os outros 

centros da UFES estão incluídos em áreas definidas e reconhecidas, algumas mais 

importantes do que as outras: humanas, exatas, biomédicas, agrárias, mas o curso 

de Artes não está incluído em nenhuma destas áreas, estes cursos inclusive contam 

com órgãos regionais e nacionais responsáveis pelo registro dos profissionais que 

ingressam no mercado. Quando me inscrevi para o processo de seleção deste 

Mestrado em Educação que agora concluo, descobri que o meu diploma não se 

encaixava em nenhuma destas classificações acima.  

 

Também os sujeitos do Centro de Artes são vistos estranhamente, e não me refiro 

somente aos estudantes, mas também aos docentes: 

 

[...]o Centro de Artes dentro da UFES, acho que é[...] uma outra 
questão interessante, ainda tem aquele preconceito: ah, vocês não 
fazem nada, vocês são artistas, ah, aquele povo do Centro de Artes. 
Pouco a pouco, com o pessoal orientando iniciação científica, com a 
participação na[...] câmara de pesquisa[...] com a PRPPG, com o 
mestrado, aí você vê que, bom, tem vida inteligente no Centro de 
Artes, a idéia deles já começa a ser essa. Mas ainda[...] a política da 
universidade ainda é muito bio... bio-exatas, bio-Petrobrás ainda, 
então. Enquanto não descobrirem assim, fazer arte com petróleo... o 
dia que eles descobrirem isso, aí tem uma chance... tem que ser feito 
em larga escala, virar assim, a nova moda, arte-petrolífica... 
(Fragmentos do depoimento da professora de Seminário de Arte.) 

 



Os docentes do Centro de Artes, além de desenvolver suas funções de docentes 

como todos os demais docentes da UFES, precisam arrumar um tempinho para 

serem artistas quando voltam para casa. Então, são professores da universidade, 

pesquisadores, participam de bancas e etc. como todos os outros e ainda são 

artistas. 

 

Os estudantes de Artes enfrentam ainda o desafio de estudo à distância. Mesmo 

que as aulas sejam totalmente presenciais, provas, notas, trabalhos, seminários, 

também como em todos os outros centros da UFES, o curso ainda assim, é à 

distância. Passamos quatro anos estudando o principal que há de arte ocidental 

européia e não possuímos museus para visitar. Os livros de artes da Biblioteca 

Central são escassos e desatualizados e ficam localizados na seção 7, juntamente 

com os livros de Arquitetura e Educação Física... 

 

Ao artista restam às vezes as cópias, ou slides, e algum dia um museu 
talvez reúna esses quadros, de acordo com a reavaliação que 
experimentaram, em uma mostra na qual uma ordem nova apagará a 
enunciação “original” do pintor. (NÉSTOR GARCIA CANCLINI, 1998. 
p.330) 

 

A condição financeira de estudante não permite visitas constantes aos grandes 

centros da arte no Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, e muito menos ao berço 

da arte ocidental na Europa. Resta aos estudantes contemplar os livros de arte 

(aqueles mais especializados ficam mesmo somente na contemplação) e, se houver 

algum incentivo, fazer uma viagem para visitar exposições. Poderíamos nos 

satisfazer em ver o que há de exposições por aqui mesmo, afinal, a produção de 

arte contemporânea rende assunto para muitos semestres de História da Arte. 

Porém, ver e discutir arte contemporânea não satisfaz a necessidade que nos é 

criada quando só estudamos o que há de arte no outro lado do mundo, nos últimos 

dois milênios. Os conteúdos das disciplinas dos cursos de Artes Visuais e Artes 

Plásticas incluem cinco Histórias da Arte – ocidental européia e americana – e uma 

História da Arte no Brasil. Por este motivo é que fazemos um curso de História da 

Arte à distância. Em algum momento foi instituído como elemento principal no 

currículo o conteúdo de História da Arte Européia e até hoje sofremos com esta 

escassez de arte para se ver ao vivo. O Brasil tem pouco mais de 500 anos, esta 

história não nos pertence efetivamente, temos nossa própria história. 



A preocupação aqui não se resume a assumir o papel de vítima, mas muito mais, 

provocar o problema de que o artista é visto hoje como um bon vivant, um boêmio, e 

que um dia acorda e a obra de arte cai na sua cabeça assim como a dor de cabeça 

proveniente da boemia. A obra de arte contemporânea tem pouca credibilidade, 

assim como quem a produz. Talvez se mudássemos o nome do profissional para 

Pesquisador Ativo Contemporâneo das Variações, Diversidades e Complexidades... 

fosse possível um pouco mais de respeito e reconhecimento. Isto não é sério! É um 

vício tolo da modernidade pensar que mudar o nome resolve os problemas. Thierry 

de Duve (2003) nos fala disto: “[...]como sempre, a mágica de mudar os nomes é um 

sintoma[...]” (p. 104). A mudança que o mundo atual precisa é de atitude não de 

títulos.  

 

Néstor Garcia Canclini (1998) nos lembra que “[...]nesta época em que a história se 

move em muitas direções, toda conclusão está atravessada pela incerteza[...]” (p. 

354), e isto é mais um grande motivo para não justificar pedantismos ou falsas 

superioridades, estamos todos em transição.  

 

Estamos todos em movimento e um grande passo para quebrar preconceitos é 

conviver e conhecer. Entramos em uma outra questão: todo mundo se considera 

conhecedor de arte, todo mundo pode falar de arte, arte é um assunto do senso 

comum, portanto, superficialmente, todos já conhecem a arte. Inclusive, nas escolas 

públicas, em caso de falta de profissionais de arte, Pedagogos ou professores de 

Português ou Matemática podem substituir o profissional sem nenhum problema. 

Porém, o contrário nunca vi acontecer. Cabe aqui aquele velho ditado que “de 

médico e louco todo mundo tem um pouco”, mas o louco não pode medicar, 

enquanto que o médico pode enlouquecer. 

 

Encontramos então, vários paradoxos em relação à arte. Um deles é a respeito da 

aura da arte que nos mostra uma arte tão inatingível, tão superior ao humano, tão 

sobrenatural, que não há o que se falar a respeito dela, aqueles que conhecem um 

pouco ingressam em um universo cult, aqueles que desconhecem mergulham na 

ignorância.  

 



Quando entramos na contemporaneidade, esta aura começa a desaparecer, porque 

arte e vida passam a estar intimamente interligadas, desde os impressionistas que 

saem do ateliê carregando seus materiais embaixo do braço, passando por Marcel 

Duchamp com um urinol dentro do museu, pela Pop Art que leva aqueles objetos do 

uso diário para as galerias, até a Land Art que se instala literalmente na natureza. 

Os artistas contemporâneos não estão mais no Olimpo, estão nas ruas, muitas 

vezes negando a importância até então, crucial do museu e das galerias. É provável 

que este seja um dos momentos críticos nesta mudança de atitude em relação ao 

artista. Enquanto aqueles artistas anteriores à arte moderna eram divinizados, longe 

da realidade, até porque mortos e com suas obras eternizadas nos maiores museus 

do mundo são realmente inatingíveis, os contemporâneos, desde os artistas 

chamados de “modernos”, se tornam seres humanos, sendo assim, as suas 

limitações humanas aparecem mais do que o seu trabalho. Quando se fala em 

Vincent Van Gogh, por exemplo, lembram logo da orelha cortada, da loucura, do 

suicídio e de que ele vendeu apenas um quadro durante toda a vida; enquanto que a 

displicência de Leonardo Da Vinci em deixar vários trabalhos sem conclusão é vista 

como pura genialidade. 

 

Muitas pessoas que transitam no espaço “acadêmico” das artes não conseguem e 

não querem compreender as possibilidades de misturas que os artistas 

desenvolveram no último século. Estas misturas, aos olhos daqueles que não são 

artistas, e até mesmo daqueles que ingressam na universidade no curso de Artes, 

fazem a arte contemporânea menor do que as anteriores clássicas. Quem decide o 

que é arte menor ou maior? Os críticos de arte e os historiadores de arte? Mas eles 

mesmos vivem mudando de opinião: primeiro o Maneirismo, o Barroco e o Rococó, 

que sucedem o Renascimento, eram artes menores, agora não são mais, pelo 

contrário, são geniais porque romperam com o máximo que a arte clássica já pode 

alcançar no Renascimento Pleno e ainda fizeram novas propostas de arte. Então, há 

algum ser capacitado para decidir o que é mais e menos importante? Só se for a 

importância deste momento, porque no momento seguinte tudo já mudou!  

 

É esta mistura contemporânea que faz com que a arte se integre com a vida e 

chegue mais próximo de um número maior de pessoas. Então a Arte 

Contemporânea é acessível até mesmo àqueles que não entendem, que nada 



sabem, porque fala da vida cotidiana de alguma forma. Então, neste contexto 

especificamente, todo mundo pode mesmo entender um pouco de arte, porque ela 

está intimamente ligada à vida. 

 

Nestor Garcia Canclini (1998) resume um pouco desta mistura, deste cruzamento 

que acontece na Arte Contemporânea: 

 

Por isso na pintura recente um mesmo quadro pode ser ao mesmo 
tempo hiper-realista, impressionista e pop, um retábulo ou um máscara 
combinam ícones tradicionais com o que vemos na televisão. O pós-
modernismo não é um estilo mas a co-presença tumultuada de todos, 
o lugar onde os capítulos da história da arte e do folclore cruzam entre 
si e com as novas tecnologias culturais. (p. 329) 

 

Walter Benjamim (1987) escreveu a respeito de algumas das mudanças na arte 

dizendo que “[...]o conceito de aura permite resumir essas características: o que se 

atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura[...]” (p. 168). 

Deste modo, quando nos atentamos para os visitantes em uma exposição no Centro 

de Artes, olhando com cara feia, pisando nas instalações sem saber o quê é arte e o 

que não é, dizendo que até um macaco – ou mais atualmente um elefante, ou ainda 

uma meninha de quatro anos de idade – faz isto, indo embora indignados e 

ofendidos, entre outras atitudes, confirmamos que a aura é que confere 

confiabilidade ao artista. Por estas e outras razões, somos estranhos habitando o 

espaçotempo de um Centro de Artes dentro de uma universidade. Enquanto 

estudantes, somos meros experimentadores, enquanto professores, somos meros 

professores. 

 



5.1  A produção do Centro de Artes 

__________________________________ 

 

Assim como os docentes do Centro de Artes são também artistas, espera-se que os 

estudantes saiam da UFES com a formação e o trabalho de um artista. Se 

estudantes de licenciatura, espera-se que se formem artistas-educadores. Neste 

ponto, verificamos o quanto o Centro de Artes e os sujeitos que nele habitam 

vivenciam atitudes fragmentadas. No curso de licenciatura, as disciplinas artísticas 

são cursadas no Centro de Artes, por professores-artistas, enquanto que as 

disciplinas pedagógicas são cursadas no Centro Pedagógico, por professores da 

área pedagógica e diversos substitutos de áreas diversas. Quantos seres humanos 

há em cada ser humano? Quantas especialidades são necessárias que o artista-

educador curse para se formar um profissional?  

 

Enquanto formação de artistas, o Centro de Artes ainda não atende às expectativas 

e isto é consenso entre os professores dos diferentes departamentos: 

 

Sempre faltou pra gente produzir. Acho que a gente sempre produziu 
muito pouco e a gente sempre se satisfez muito em produzir no 
Espírito Santo, para o Espírito Santo[...] você tem muito uma tradição 
de ficar fechado dentro daquela cultura especificamente e acho que 
isso talvez[...] tenha contaminado muito a cultura capixaba de um 
modo geral, e acho que[...] havia, e acho que ainda há[...] essa 
satisfação em ser bom no Espírito Santo, ou de ter alguma produção, 
algum reconhecimento no Espírito Santo. Isso é ruim porque, pra uma 
escola de arte, principalmente, porque isso afastou muito a gente de 
discussões no cenário mais nacional. (Fragmentos do depoimento do 
professor de Arte da Fibra.) 

 

Em relação à produção, eu acho, com essa leva de professores novos 
começou a ter, não começou[...] já tinha algumas pessoas com 
uma[...] projeção... de vez em quando alguém perdido passava por 
aqui[...] Mas eu acho que[...] ainda falta, a galeria, por exemplo, ela 
parou, esse ano praticamente não teve nada[...] Agora a gente vê 
quase, zero[...] ou no máximo produção local, um e outro que está 
vindo. As galerias daqui pararam em 2005[...] a gente tem três galerias 
lá[...] e cada uma com a sua especificidade, mesmo a dos alunos, 
podia ter uma troca com alunos[...] de outras universidades, por 
exemplo, porque a gente está pensando muito[...] na arte de quem já é 
formado, de quem já é artista, mas e[...] os próprios alunos também, 
poderia levar a ter[...] esse intercâmbio, fazer funcionar aquela 
galeria[...] É sempre[...] tudo muito[...] a construir. (Fragmentos do 
depoimento da professora de Seminário de Arte.) 



Nós tentamos aproveitamos os espaços do Centro de Artes desde o início do curso, 

expondo inclusive nas paredes, na falta de disposição da galeria. Confesso que 

houve momentos em que forçamos a barra para conseguir utilizar os espaços. 

Chegamos a ver produções de disciplinas nas paredes em alguns semestres 

posteriores, mas logo acabou esta prática. Ainda assim, acreditamos que não vai ser 

incluindo exposições obrigatórias de estudantes no currículo prescrito que vai 

movimentar a galeria de arte. Mais do que prescrição, a atitude dos sujeitos do 

Centro de Artes é que pode motivar ou não a exposição e discussão dos trabalhos 

produzidos nesta escola.  

 

No Cemuni II tem uma galeria de arte que é considerada dos estudantes. Passa a 

maior parte do ano fechada. Para utilizar precisa antes passar pelo Centro 

Acadêmico – que não funciona efetivamente há alguns anos – e também pela Chefia 

do Departamento e depois pela Direção do Centro. Tudo isto para liberar o espaço – 

que já fica liberado mesmo, afinal não há uso – e tentar alguma pequena 

manutenção, como tampar os buracos de prego das paredes com massa corrida ou 

passar uma mão de tinta branca. 

 

Estão se renovando os professores e esses professores têm uma 
mentalidade mais contemporânea, de arte contemporânea, e isso aí 
pode ser, aponte para uma possibilidade da gente evoluir 
conceitualmente, evoluir a idéia, conceitos, do projeto pedagógico. 
Mas[...] isso não é tudo, porque não basta ter as pessoas, basta 
também as pessoas desejarem o mesmo. (Fragmentos do depoimento 
do professor de Grafite.) 

 

Se por um lado os estudantes não produzem, ou produzem pouco, por outro, há um 

entrave vindo da parte de alguns docentes que não incentivam, e até mesmo, de 

certo modo, sabotam a produção dos estudantes. 

 

Durante o tempo da graduação em que trabalhamos com o T.A.P.A.-UFES, além de 

enfrentarmos barreiras de alguns professores, fomos hostilizados e sentimos na pele 

o desdém e o deboche de alguns alunos que já estavam instalados no Centro de 

Artes há muito tempo – estando inclusive próximos do jubilamento. Não incluímos 

todo o Centro de Artes neste cenário, porém, quando os atores que estão envolvidos 

neste impedimento de novas experiências estéticas são protagonistas – ou porque 



estão carregados de influências de pessoas importantes ou porque já foram 

consagrados de alguma forma – temos a sensação de que todo o lugar fica com a 

mesma aparência.  

 

Durante nossa época da graduação, vimos pouquíssima produção dos alunos, 

alguma produção de péssima qualidade e esvaziada de conceitos – o que faz com 

que o preconceito com a Arte Contemporânea se solidifique.  Afinal, o que nos 

consagra críticos de arte? Nada. Não estamos procurando consagrações. Mas é, no 

mínimo, uma falta de respeito um artista-estudante, dentro da escola, às vésperas 

de uma exposição coletiva, ir ao lixão, pegar um pedaço de isopor velho, jogar um 

solvente em cima, observar a corrosão aleatória, pregar um prego na parede, 

pendurar seu “objeto” ao lado do próprio nome e rir com desdém das pessoas que 

perguntam a respeito do significado da “obra”. Qual significado? Empáfia? 

Incompetência? Puro desdém com a academia e com os colegas? Não sei, mas vi 

acontecer! Algumas vezes, inclusive. Não há nenhum problema com o lixo, nós 

mesmos fomos freqüentadores dos lixões, reciclamos muita coisa, mas sempre nos 

preocupamos com estética e conceitos. 

 

Vimos também alguns professores de influência e renome que, ou sabotavam novos 

trabalhos, ou ainda pior do que sabotagem, levavam os estudantes para os seus 

ateliês particulares para se tornarem aprendizes reprodutores do trabalho do mestre 

– como se fazia na arte clássica no século XV. 

 

Porém, parte deste cenário se modificou rapidamente quando nos aproximamos do 

final do curso e principalmente depois que saímos do Centro de Artes. Ingressou na 

escola uma grande quantidade de estudantes novos – em idade, em experiências, 

em conhecimento e compreensão do que acontecia na nossa época do grupo – que 

começaram a apresentar alguns estudos estéticos com um pouco mais de conceitos, 

de estudo, de pesquisa. E também uma boa parte de novos docentes-artistas 

envolvidos com o circuito nacional da arte ingressaram através de concursos. 

Podemos observar estas mudanças nas exposições semestrais que acontecem no 

CEMUNI II, no Centro de Artes que começaram a ter uma aparência geral mais 

“organizada”, mais “limpa”, mais agradável aos olhos – mesmo que os trabalhos 



sejam agressivos – com trabalhos bem cuidados em relação a acabamento, 

materiais, conceitos e pesquisas. 

 

 Ainda assim observamos na exposição do semestre 2006/1 trabalhos denunciando 

que há ainda alguma tirania em relação aos estudos artísticos. Os trabalhos das 

exposições semestrais no Cemuni 

II são espalhados pelas paredes do 

prédio e na galeria. Nos períodos 

em que aconteceram aulas de 

grafite, o prédio recebeu diversas 

pinturas do lado externo e do lado 

interno. Como a proposta do grafitti 

é mutação, estes desenhos 

estavam constantemente se 

modificando, outros novos sempre apareciam no lugar. Atualmente, todas as 

paredes internas do prédio são e permanecem brancas. Mesmo este trabalho do 

não pode, realizado por um estudante, foi pintado de branco logo após a exposição. 

Do lado de fora, cada prédio do CEMUNI tem hoje uma cor diferente e não há mais 

grafitti, desta forma, o CEMUNI II, que antes era diferenciado, está incluído no todo. 

 

As “paredes brancas” ou a cor bonitinha do lado de fora refletem o que algumas 

pessoas do Centro de Artes pensam a respeito da escola de arte. Uma escola 

“limpinha”, onde não acontecem festas, as exposições são organizadas uma vez por 

semestre por um professor-artista de renome, cada aluno se mantém dentro da sala, 

assim como os seus trabalhos, tudo é devidamente asséptico e não acontecem 

imprevistos.  

 

Algumas atitudes dentro do Centro de Artes vão na contra-mão da Arte 

Contemporânea, ignoram o que está acontecendo nas grandes exposições. A última 

Bienal Internacional de São Paulo no final de 2006 estava repleta de 

experimentações e experimentos, paredes escritas e objetos pelo chão, trabalhos 

penduradas e obras interativas. E, pela primeira vez, desde que ingressei na UFES, 

vi uma turma de alunos visitar a Bienal acompanhada de um docente-artista 

interessado em partilhar alguma experiência. O professor de Arte Contemporânea 



fez questão organizar uma excursão e de ir com os estudantes discutir e observar de 

perto o maior evento de arte da América Latina. 

 

De uma forma geral, algumas mudanças vão acontecendo dentro do Centro de 

Artes. O CEMUNI V, prédio onde acontecem as disciplinas de Teorias da Arte, e que 

era muito afastado das discussões de arte contemporânea começa a ter pessoas 

que discutem a arte e suas formas de produção. Já o CEMUNI II está passando por 

uma fase com a atual coordenação, em que tudo é proibido, a não ser ficar dentro 

da sala de aula. Segundo o cotidiano, sempre está acontecendo alguma coisa, 

mesmo que a gente não veja.  

 

Estou atualmente no Centro de Artes da UFES como professora substituta de 

História da Arte II – o conteúdo obrigatório compreende os períodos do 

Renascimento, Maneirismo, Barroco e Rococó, sendo que não posso fugir dele, pois 

no próximo semestre os alunos precisarão deste conteúdo para compreender 

História da Arte III. Minhas aulas acontecem no DETAM – Departamento de Teorias 

da Arte e da Música – que funciona no Cemuni V. Qual é a ligação que vejo entre os 

Cemuni, agora do lado dos docentes? Nenhuma... Não consigo sequer enxergar 

algum tipo de ligação entre os próprios professores do departamento. Os próprios 

estudantes acham estranho quando me sento com eles nos degraus durante os 

intervalos, ou quando uso o mesmo bebedouro que eles. Mas é este o espaço que 

eu sempre utilizei. Para usar de sinceridade, acho que professor substituto tem o 

dom da invisibilidade. Prédios separados, docentes razoavelmente separados e 

estudantes que transitam nos dois lugares.  

 

Mais uma vez, acredito que as alternativas de convivência podem nascer entre os 

estudantes. De certa forma, são eles que sentem mais de perto os efeitos das 

grades que cercam prédios, disciplinas e docentes. Já percebemos que 

isoladamente, cada um segue a sua vida particular e não se dá conta da força do 

currículo realizado no cotidiano. Cada um reclama das mesmas coisas e depois vai 

para casa. Onde irão aparecer os espaços vazios e quem há de ocupá-los? 



5.2  O Centro de Artes enquanto  

escola de arte e seus currículos  

__________________________________ 

 

A história das escolas de arte no Brasil é marcada desde o princípio pelo 

academicismo. É quando a “coroa” vem fugindo de Portugal para o Brasil que trás 

consigo a Missão Artística Francesa e que começa a se instalar as escolas de arte a 

fim de produzir aqui o que eles possuíam e produziam na Europa. A realidade 

brasileira, porém, em quase nada apresenta semelhanças com a realidade européia 

da época, e o que se cria de arte aqui é bastante peculiar. Desde então, a arte 

européia começa a ser introduzida no Brasil com várias décadas de atraso. 

 

As escolas de arte trouxeram como aprendizagem o que havia de mais clássico: 

regras, tratados, ícones. O Desenho Geométrico foi disciplina fundamental durante 

séculos. No currículo dos cursos de Artes na UFES, o Desenho Geométrico só foi 

retirado na versão 2005. Ana Mae Barbosa (1978) analisa como funcionava este tipo 

de desenho: 

 

Já os positivistas brasileiros haviam afirmado a importância do 
Desenho para o desenvolvimento do raciocínio mas, neste caso, o 
Desenho não era tomado no sentido de livre expressão[...] mas no 
sentido de submeter sua atividade gráfica a padrões considerados 
belos ou estéticos e a modos de redução da forma à ciência, à 
geometria. (p. 103) 

 

E completamos com Thierry De Duve (2003) a respeito do ensino acadêmico que  

 

[...]costumava sinalizar o talento do estudante em sua capacidade de 
inventar; no entanto, não era essa capacidade que o julgava, e nem se 
esperava educá-lo pela simulação da invenção. Muito pelo contrário, 
era pela imposição da imitação, antítese da invenção: a imitação da 
natureza, da Antigüidade, dos mestres. (p. 99) 

 
Tudo o que poderia se esperar da Academia era que ela 
desenvolvesse e disciplinasse o talento dos estudantes de acordo com 
os limites da generosidade da natureza e que concedesse, até ao mais 
desprovido dos alunos, um conhecimento técnico capaz de assegurar 
uma reconhecida, mesmo que humilde, posição na sociedade e uma 
plausível, ainda que modesta, fonte de renda. (p. 93) 

 



A partir daí as escolas de arte demoram a se libertar dos preceitos acadêmicos e 

definir sua própria identidade. Praticamente, após a Semana de Arte Moderna de 

1922, no Rio de Janeiro, é que novas formas de pensar a arte vão se instituindo no 

Brasil. A respeito desta mudança Ana Mae Barbosa (1978) escreve que, 

 

Entretanto, a valoração da arte infantil como produto estético, ou 
melhor, o reconhecimento dos valores estéticos da arte infantil ligados 
ao seu espontaneísmo somente teve lugar com a introdução da cultura 
brasileira às correntes expressionistas, futurista e dadaísta da arte 
contemporânea, através da Semana de Arte Moderna de 1922, em 
São Paulo. (p. 112) 

 

De uma forma geral, o que se estudava nas academias se refletia nas salas de aula 

do ensino fundamental. Contudo, o acontecimento da Semana de 22 faz com que o 

contato com as expressões artísticas que estavam acontecendo pelo mundo afora 

comece a ecoar no Brasil contemporaneamente, dispensando aquelas décadas de 

atraso, juntamente com novas formas de escola de arte chegam ao cenário 

brasileiro. 

 

A arte produzida no final do século XIX e durante todo o século XX tomou 

proporções e características tão próprias que foi impossível não reconhecer as 

peculiaridades que criou. Aldo Victorio Filho (2005) faz um comentário a respeito da 

necessidade constante de “novidade” que moveu a arte, os estilos e os artistas 

durante quase toda a História da Arte. A arte do século XX tomou as suas próprias 

rédeas e decidiu para onde andar. 

 

A invenção do inédito conduziu a arte através dos tempos até os 
momentos nos quais o ineditismo ou a originalidade tornou-se fator de 
pouca importância ou relevância (...) (p. 182-183) 

 

Neste contexto, as escolas de arte começaram a tomar posições a respeito de quais 

seriam as suas “diretrizes” neste novo século. Escolas mais conservadoras se 

firmaram como Escolas de Belas Artes, incluindo ainda hoje, século XXI, testes de 

aptidão para o ingresso de estudantes. Enquanto outras escolas, sem uma tradição 

de conservadorismo, como a UFES, não se definiram nem como Belas Artes, 

tampouco escolheu um outro caminho a seguir.  

 



Podemos ter algumas opiniões a respeito do Centro de Artes da UFES: se ele não 

se tornou escola de Belas Artes, então “abriu” espaço para tendências 

contemporâneas. Na prática do cotidiano, nos perguntamos a respeito de qual 

escola os docentes e os estudantes pensam estar: contemporânea, Belas Artes, 

nenhuma das respostas anteriores?  

 

Recentemente, na nova formulação do currículo prescrito, houve um resgate dos 

ateliês de práticas clássicas como pintura, escultura, gravura, e até fotografia, ou 

seja, estas disciplinas que anteriormente foram optativas se tornaram obrigatórias. 

Por outro lado, com a contratação de novos docentes – que trouxeram outras 

experiências estéticas para a escola – foi possível incluir disciplinas com conteúdos 

mais contemporâneos, como Multimeios e História da Arte Contemporânea, por 

exemplo. Ainda assim, por mais que se modifique o currículo e suas formas e os 

seus nomes, não houve um momento de se discutir em conjunto o que deseja esta 

escola de artes e qual é o profissional que ela quer formar, tampouco se discutiu 

quais têm sido os currículos realizados pelos sujeitos diante desta nova formulação 

de currículo. Infelizmente não é somente a inclusão de “novas” disciplinas no 

currículo prescrito que abrirá possibilidades de outras formas de se realizar este 

currículo no cotidiano. Tampouco serão as prescrições que promoverão um diálogo 

entre os sujeitos que habitam os prédios separados e as disciplinas isoladas. 

 

Do ponto de vista do “instituído”, as “soluções” ainda são buscadas a partir de uma 

outra proposta de currículo. Se alguma coisa no cotidiano da escola não está dando 

muito certo, então, vamos pré-escrever outro currículo. Diante desta ação, cada um 

e cada qual tem uma “boa”, ou “nova”, ou “mais adequada”, ou “mais crítica” 

proposta para mais um documento, é só perguntar para cada um, como foi o nosso 

caso nesta pesquisa. 

 

A contínua modificação dos currículos no Centro de Artes, dos cursos de 

Licenciatura em Artes Visuais – até o ano 2000 se chamava Licenciatura em 

Educação Artística – e do Bacharelado em Artes Plásticas, na última década, reflete 

algum tipo de sintoma. Por que tantos currículos? Por que tantas mudanças? Tem 

alguém querendo salvar o mundo através dos documentos ou é reflexo de 

mudanças nas estruturas de poder dentro do centro? 



O que nos interessa na pesquisa do/no/com o cotidiano é exatamente o que 

acontece no dia-a-dia, não somente o que está prescrito. Os textos, com suas 

ementas e bibliografias extensas, não dão conta do miudinho que acontece dentro 

das salas de aula, nos corredores, nas cantinas, nas escadas, nos lugares onde os 

sujeitos habitam.  

 

Todo o movimento envolvido no ato de uma nova proposta de currículo nos 

interessa no sentido de que mudanças neste ambiente são aceitáveis. Isto indica 

que a escola não está petrificada. Porém, são poucos os escolhidos que participam 

do processo. A sagrada comissão de-tem o poder de fazer quaisquer modificações. 

E, sinto muito dizer, mais, não há “democracia” nestes momentos. Se todos forem 

ouvidos, cada um vai sim propor alguma coisa – inevitavelmente, vai propor alguma 

coisa que seja em benefício próprio, de alguma forma, afinal, somos seres humanos 

tentando sobreviver no mundo – e juntar tudo isto numa deliciosa vitamina não é 

humanamente possível. Uns querem mais teoria, outros primam pelas práticas, 

outros querem juntar licenciatura e bacharelado em um só curso, outros ainda 

acham que as diretrizes da escola têm que ser claramente definidas antes de 

qualquer passo a ser dado, entre outros. Então, só é possível haver uma 

“democracia” parcial. Aquilo que for possível entrar nos documentos entrará, aquilo 

que não for contemplado nesta nova proposta, vai ter que esperar a outra nova 

proposta. Sabemos que sempre haverá esta possibilidade 

 

Além disto, o currículo realizado não é contemplado na prescrição. E nem deve ser. 

Ele acontece nas frestas dos documentos e elas sempre são tantas. Por isto, a 

riqueza do que é vivido nos espaços da escola, entre estudantes, artistas, docentes 

e corpo técnico é tão grande. O que o documento não resolve, é resolvido assim 

mesmo, e não adianta tentar colocar estas estratégias escritas porque elas são 

efêmeras, assim como os momentos que as criaram.  

 

O cotidiano vivido pelo T.A.P.A-UFES no Centro de Artes na dimensão do currículo 

realizado não pode virar prescrição porque não faz sentido. Até mesmo porque a 

vivência da turma não ficou restringida às salas de aula do centro. Nós ganhamos as 

ruas. Estivemos trabalhando-estudando-atuando em escolas de ensino fundamental 

e médio, em galerias, em festas, no jardim ou sala de alguém. O limite dentro-fora 



da UFES foi facilmente ultrapassado pelo que realizamos. Foi um momento com 

pessoas e situações que talvez já não pertençam mais ao cotidiano hoje. As 

pessoas e as situações já se movimentaram e se modificaram. O que podemos, e 

estamos fazendo, é deixar escritos alguns fragmentos desta experiência. Para quê? 

Como diria Adriana Calcanhoto24, 

 

para chatear os imbecis, 
para não ser aplaudido (...) 

para viver à beira do abismo,  
para correr o risco de ser desmascarado pelo grande público. 

para que conhecidos e desconhecidos se deliciem, 
para que os justos e os bons ganhem dinheiro, 

sobretudo eu mesmo. 
porque de outro jeito a vida não vale a pena. 

para ser lesado em meus direitos autorais. 
 

Como nos interessa de forma especial as relações de horizontalização que os 

estudantes do T.A.P.A-UFES e os professores teceram durante a permanência no 

Centro de Artes e fora dele, estes professores foram convidados a participar desta 

pesquisa. De uma forma geral, todos acham que é de grande contribuição para a 

escola uma participação mais efetiva dos estudantes, como exemplo a nossa turma. 

Das narrativas dos docentes pude também apreender as preocupações que se tem 

em relação aos currículos enquanto documentos que regem o curso. Como há muita 

preocupação, há muitos currículos, e muitas reformulações, constantemente. 

 

Não é uma exclusividade da Ufes, o currículo do curso de Artes, ele é 
equivocado[...] eu sou da opinião, relativamente utópica de que, antes 
de discutir currículo, há que se discutir a natureza do curso de artes. 
Há que se definir[...] o que é um curso de artes, qual a função dele, 
e[...] como esse curso compreende o lugar onde ele está. Então assim, 
grande parte dos equívocos curriculares de um curso de artes, advém 
do fato de que um curso de arte não entende o local onde está. Que 
lugar é esse? Uma universidade! [...]agora por outro lado, ninguém 
está obrigando que se tenha um curso de artes numa universidade. 
Agora se se cria um curso de artes dentro de uma universidade, esse 
curso seja, minimamente universitário, ele se encaixe, com o conceito, 
direcionamento, que um curso superior acadêmico universitário tem. 
Primeiro tem que se compreender isso, o que é formar, 
academicamente, dentro de uma universidade, um profissional em 
arte. A partir do momento que se compreende isso, que se monte um 
currículo pra isso. O problema é que não se tem essa idéia, então... 
Você imagina, a discussão mais básica, mais primária, do mundo, que 

                                                 
24 “Por que você faz cinema?”. Letra e música de Adriana Calcanhoto e Joaquim Pedro de Andrade. A 
fábrica do poema. CD/1994. 



é se, “se aqui no curso de arte, dentro de uma universidade se forma 
ou não artista?”, você vê que essa discussão, mais antepassada 
possível ainda está viva. Então[...] falta uma escada a ser subida, a ser 
galgada, pra que se pense num currículo[...] (Fragmentos do 
depoimento do professor de Arte Contemporânea.) 

 

Diante das narrativas sabemos que há preocupação em se entender o porquê do 

curso de Artes e a melhor maneira para que ele caminhe. Porém, enquanto as 

discussões prosseguem, isoladamente, em torno do próximo documento que vai ser 

escrito, os estudantes entram, cursam e se formam todos os semestres.  

 

Quando perguntados sobre o currículo, todos imediatamente pensam no prescrito e 

dão a ele demasiada relevância, como se tudo o que for colocado nele possa 

acontecer. Há que se aprender a considerar a força do que é realizado no cotidiano. 

Acho que ainda temos na nossa fase adulta, muitos fios das histórias encantadas 

que ouvimos durante a infância, e de alguma forma, a todo o momento, esperamos 

por super-heróis, ou príncipes, ou fadas, ou duendes mágicos, ou currículos 

prescritos, etc. Me lembro então do conto “A Moça tecelã” da Marina Colassanti25 em 

que tudo o que ela tecia com suas linhas e seu tear mágicos, acontecia! Quando 

resolveu destecer, apagou tudo e começou de novo: “linhas claras para começar o 

dia”. 

 

Então no currículo de 2004, apesar da gente ter se aproximado mais 
do currículo tradicional, anterior ao de 99, eu acredito que foi uma 
revolução porque nós conseguimos um desejo antigo que[...] foi 
conseguir fazer com que os quatro primeiros períodos fossem 
idênticos entre licenciatura e bacharelado. [...]do primeiro ao quarto 
período, bacharel e licenciado trabalham numa estrutura 
exclusivamente de arte. [...]e passamos todas as disciplinas 
pedagógicas, do curso de licenciatura, para a partir do quinto período, 
enquanto que os bacharéis, do curso de bacharelado faz[...] optativas. 

 
Mas entendemos que esse modelo é melhor por quê? Porque não 
adianta nada eu fazer essas disciplinas de didáticas e práticas de 
ensino, sem ainda dominar o conteúdo específico da minha área. 
[...]Como é que você faz um curso de Artes Visuais, sai de um curso 
de Artes Visuais sem ter feito uma disciplina de pintura? “Ah, a pintura 
morreu!”. Pode morrer, pode fazer o que quiser, mas ela tem que 
existir dentro de uma disciplina de um currículo, pra você saber até se 
ela morreu mesmo. [...]E além do mais, nós atualizamos também com 
a introdução de novas disciplinas que no currículo de 99 não existiam. 

                                                 
25 COLASSANTI, Marina. Doze reis e a moça no labirinto do vento. 8 ed. São Paulo: Global, 1999. 
p. 9-14. 



“Arte Contemporânea” e assuntos recentes como essa coisa dos 
novos meios, “Multimeios”, e “Projeto em Arte” também. (...) é poderia 
se pensar na particularidade do curso de artes, que necessariamente, 
pra mim, na minha forma de ver, não deveria haver dois currículos de 
licenciatura e bacharelado.  

 
No curso de artes especifico, poderia ter um curso de Artes Plásticas, 
em que todos os dois, que quem quisesse poderia estar apto a dar 
aula. Porque é uma característica diferente, as sete disciplinas que 
são diferentes não são disciplinas que façam com o currículo seja tão 
especial pra ser diferente. Eu acho enquanto você deveria estar 
trabalhando com mais conteúdo de artes, você está lá, fazendo uma 
coisa que é muito bizarra, às vezes vai pra uma escola pública que 
não tem nada, não tem estrutura, não tem um sala de aula com tanque 
pra você dar aula. A própria disciplina não vale nada no currículo. 
[...]Então, pega[...] alunos e enfia numa sala de aula, lá na escola 
pública, sem ter quase nada, a diretora não está nem aí, a professora 
também não está. Aí, depois, como um estagiário, que é um aluno 
ainda de curso superior, tem que dar conta de vinte moleques que 
estão dentro da sala de aula, então, isso eu acho que é terrível. 
(Fragmentos do depoimento do professor de Grafite.) 

 

Há também a preocupação com os cursos de Artes Plásticas – bacharelado e Artes 

Visuais – licenciatura. As diferenças entre os dois cursos, em relação ao currículo, 

são menos de dez disciplinas. Em outros centros da UFES, cursos iguais se 

resumem em um só, com as duas modalidades à escolha do estudante: licenciatura 

e/ou bacharelado. No Centro de Artes há ainda uma peculiaridade a respeito das 

duas modalidades de curso: os estudantes da licenciatura apresentam uma certa 

resistência diante das aulas de práticas de arte, não se empenham, acham que são 

disciplinas de menor importância, fazem de qualquer jeito. Dentro da sala de aula, 

esta indiferença apresenta reflexos também nas atitudes dos docentes e até do 

próprio colegiado que ofertas as mesmas disciplinas, com os mesmos professores, 

em turmas separadas para cada curso: 

 

Essa eu acho que é uma[...] das questões mais espinhosas essa 
questão de currículo. Primeiro porque cada hora aparece um currículo 
novo[...] Então sempre tem três currículos rodando, nunca vi um lugar 
pra mudar tanto de currículo quanto na universidade. E é uma briga: 
você é de que currículo? Do novo, do velho ou do super velho, do pré-
histórico?[...] de acordo com a direção, quem está na chefia, quem 
está no colegiado tem uma idéia nova, daí mistura com as resoluções 
do MEC, então[...] vira uma salada de frutas[...] Uma comissão[...] 
aquela entidade etérea e que fica pairando e que a comissão sabe, 
mas o resto não sabe. Então se você é da comissão você tem o poder 
de votar, você vota, você decide[...]  

 



Eu acho que[...] falta uma discussão do Centro de Artes, coletiva, o 
quê que a gente quer? O quê que a gente quer formar? Que tipo de 
aluno que a gente quer? O quê que a gente está querendo aqui com 
nossos alunos? Ainda que, evidentemente que, querer que se tenha 
um pensamento único é utópico e é impossível e é desnecessário, 
mas pelo menos que as posições, elas estejam claras: qual é a bola 
da vez? O quê que está sendo feito?[...]  

 

Mas eu, sempre falo que em princípio, o modelo que eu acho mais 
interessante é sempre o modelo dos quatro anos de bacharelado e 
mais um ano, que seja, de licenciatura. Sempre defendo essa posição, 
de você ter, uma carga maior, e que ao mesmo tempo, que ela seja 
igual pros dois cursos. Não consigo entender[...] essa diferença de 
carga horária[...] as disciplinas pedagógicas, é claro que elas têm que 
estar intimamente ligadas às artes, é claro, mas, você tem que ter uma 
base de artes forte, tão forte quanto quem vai fazer bacharelado. Eu 
acho, muito louco você ter dois anos e meio ou três anos só, e depois 
vai pra licenciatura. Finalmente, você vai dar aula de Arte, então tem 
que conhecer o seu universo, você não pode ter dois anos e meio[...]  

 

E, uma coisa que, eu acho que ano passado melhorou foi que eles 
começaram a juntar as turmas, na mesma turma você ter licenciatura e 
bacharelado, Artes Visuais e Artes Plásticas. Já é um[...] primeiro 
passo pra esse contato[...] antes era uma coisa completamente 
dividida, sem falar do preconceito que há entre muitos colegas, ah, eu 
vou dar aula pra Artes Visuais... [...]Eu lembro que quando eu escutei 
isso eu ficava... impressionada com esse tipo de mentalidade, que é 
uma mentalidade terrível, que, você vai frisando esse preconceito, 
essa falta de valorização com o professor, sobretudo o professor de 
primeiro e segundo grau. E você perpetua, e você assina, e você 
continua[...] 

 

Uma coisa também que eu acho que foi legal nesse ano, foi a, 
vinda[...] da professora que está dando FUAED[...] é, pela primeira vez 
tem alguém que é de Artes, de educação, que está lá no nosso 
departamento[...] Acho que, isso foi[...] um impulso maior, não fica 
também aquela separação: Centro de Artes x Centro de Pedagogia, 
dois mundo paralelos que não[...] se conversam. E que essa disciplina 
praticamente nem existia, ela era meio que, loteada entre várias 
pessoas, agora não. Agora tem uma pessoa responsável, que está lá 
no departamento, que[...] tem uma produção, que participa de 
congressos, tem uma pesquisa em arte, em arte-educação, educação 
da arte. (Fragmentos do depoimento da professora de Seminário de 
Arte.) 

 

Então, há idéias, muitas, aliás. Mas não há discussões em grupo. Cada um pensa 

no seu mundinho, e quando questionados todos têm uma resposta prontinha, nem 

precisa ficar inventando. Em algum momento, intimamente, estes sujeitos gastam 

tempo pensando em “melhorias” para o Centro de Artes, para suas salas de aula, 

para os equipamentos, etc. Poucos declaram que os “muros” invisíveis, mas 



perceptíveis, que separam os prédios é um problema a resolver. Será que pensam 

que é um problema ou que é melhor assim porque sempre foi assim e sempre será, 

ou nem pensam a respeito disto?  

 

Cada prédio do Centro de Artes ainda é um departamento diferente. As pessoas não 

se juntam, não conversam, não trocam idéias. Um departamento para as disciplinas 

práticas, um departamento para as histórias da arte, outro departamento para as 

pedagógicas. A separação entre os departamentos dentro do Centro de Artes não 

faz sentido porque se baseia em: teorias de um lado X práticas do outro!  

 

Acho que eu pude vivenciar na coordenação... três modelos de 
currículo, e participar da criação de quatro modelos de currículo, num 
intervalo muito pequeno. E, é uma das coisas que eu sempre digo, 
[...]apesar de que currículo fica numa grade curricular, implica em que 
você entrou naquela grade você tem um compromisso com o aluno de 
garantir aquela grade pra ele até o fim, quer dizer, de garantir o tempo 
mínimo de integralização, aquela coisa toda que engessa de um certo 
modo o currículo. Mas currículo pra mim tem que ser pensado em 
movimento[...]  

 
Aquele engessamento que é necessário, ele pra mim é uma 
necessidade de gerenciamento, necessidade de, ter o mínimo de 
parâmetro pra condução dele, mas o que sustenta essa estrutura não 
pode ser engessada, porque, se essa estrutura é engessada, a gente 
tem exemplos anteriores de outros currículos, que acho[...] 
comprometeu demais a formação do aluno, ao ponto da gente chegar 
a ter aluno no Centro de Artes que, na licenciatura, por exemplo, que o 
último um ano e meio do curso dele era em outros setores que não o 
Centro de Artes, ele vinha no Centro de Artes[...] nesse último um ano 
e meio fazer matrícula. Então o contato dele com a arte, com as 
questões especificas da arte a serem trabalhadas no ensino... vão 
todas embora. Eu falo que a gente tinha um curso de Pedagogia com 
ênfase em Artes, e não um curso de Artes, de Licenciatura em 
Artes[...]  

 
E essa versão que se instalou a partir de 2001[...] ele tenta garantir[...] 
três coisas de um modo geral: a compreensão de que existe um ciclo, 
um ciclo de fundamentação, um ciclo de informação que o aluno tem 
que ter; um ciclo de desenvolvimento dessas habilidades básicas que 
tem que ter e um ciclo de aprofundamento. Então, com base nesses 
três conceitos de fundamentação: básica, de desenvolvimento, de 
aprofundamento, é que essa versão que está[...] em construção, do 
currículo[...] mas enfim, de tentar garantir o máximo possível de 
domínio, de vivência das principais linguagens das artes, ainda nos 
dois primeiros anos de curso. [...]Então, acho que a gente tem hoje 
uma versão curricular que ela assume aquilo que é necessário assumir 
de uma estrutura curricular que tem que ser clara e menos flexível, até 
uma estrutura muito mais flexível nos últimos dois semestres, com o 



Trabalho de Graduação. (Fragmentos do depoimento do professor de 
Arte da Fibra.) 

 

Aqui tem Arquitetura, tem o curso de Comunicação, tem curso de 
Desenho Industrial, mas não tem como criar um trabalho que inter-
relacione isso tudo. Os próprios currículos não são inter-relacionados. 
No máximo os alunos de Arquitetura fazem o Desenho I e II aqui, mais 
ou menos com a gente, mas a relação que tem é essa. Mas o 
nosso[...] curso não tem uma disciplina de Arquitetura[...] você pode 
escolher lá como eletiva, mas de fato mesmo, tendo como propósito, 
em termos de, se é que se tem uma relação, como é que se pode 
estabelecer essa relação? De fato isso não acontece, a Arquitetura 
está aqui dentro há quantos anos? Agora já veio o curso de 
Comunicação com a mesma idéia: “é arte, é arte”, mas vai ficar aqui 
durante séculos e nada vai fazer em benefício da arte nós é que 
estamos fazendo por eles, porque eles vieram pra cá porque eles não 
tinham espaço, era um curso sem-terra, sem-casa, e eles estão aqui 
dentro ocupando os espaços, as salas de aula, mas os nossos alunos 
não podem ir lá no laboratório deles que eles têm dez câmeras de 
vídeo, nós não podemos utilizar. E o papo de quando eles vieram é de 
que seria uma coisa inter, multi, e pluri, e sei lá, mas isso é tudo papo 
de política, política marrom pra poder se dar bem, que tudo é feito 
assim, tudo debaixo dos panos, essa politicagem, ridículo. 
(Fragmentos do depoimento do professor de Grafite.) 

 

Observemos a quantidade de prescrições que há escondidas nas falas: 

 

* antes de discutir currículo, há que se discutir a natureza do curso de 
artes. 
* Então (...) falta uma escada a ser subida, a ser galgada, pra que se 
pense num currículo 
* apesar da gente ter se aproximado mais do currículo tradicional, 
anterior ao de 99, eu acredito que foi uma revolução 
* Mas entendemos que esse modelo é melhor por quê? 
* nós atualizamos também com a introdução de novas disciplinas 
* o modelo que eu acho mais interessante é sempre o modelo dos 
quatro anos de bacharelado e mais um ano 
* falta uma discussão do Centro de Artes, coletiva, o quê que a gente 
quer? O quê que a gente quer formar? Que tipo de aluno que a gente 
quer? 
* pelo menos que as posições, elas estejam claras 
* você tem que ter uma base de artes forte 
* Aquele engessamento que é necessário, ele pra mim é uma 
necessidade de gerenciamento 
* E essa versão que se instalou a partir de 2001 (...) ele tenta garantir 
(...) três coisas... 
* de tentar garantir o máximo possível de domínio, de vivência das 
principais linguagens das artes 
* uma estrutura curricular que tem que ser clara e menos flexível 
* mas não tem como criar um trabalho que inter-relacione isso tudo. 
* você entrou naquela grade você tem um compromisso com o aluno 
de garantir aquela grade pra ele até o fim. 



De um modo geral, as falas se apresentam cheias de resquícios do “instituído”. 

Aprendemos que educação é assim mesmo: vem um documento lá de cima, ele cai 

nas nossas cabeças, somos “obrigados” a cumprí-lo, mas sempre ficamos com um 

monte de sugestões sem ter ninguém para ouvir. Cada um tem uma opinião para 

responder à pergunta feita: como você vê o currículo da licenciatura hoje dentro do 

Centro de Artes? Isto me leva a pensar – agora, já numa fase avançada da pesquisa 

– a respeito de quais teriam sido as respostas se a pergunta fosse: “o que você 

consegue perceber hoje de rebeldia no cotidiano do Centro de Artes em relação às 

prescrições?”, ou ainda “de que formas você incentiva ou provoca, entre os seus 

alunos e colegas, outras formas de se viver o currículo prescrito?”. Infelizmente, à 

esta altura do campeonato, estas outras perguntas vão ter que ficar para a próxima 

pesquisa. 

 

Sem querer ditar outras prescrições, mas seria interessante que, não somente os 

pesquisadores da educação prestassem atenção a estes “novos” conceitos como: 

cotidiano, currículo realizado, redes, rebeldia às prescrições... Não para que outros 

documentos possam ser escritos incluindo as experiências do cotidiano, mas para 

que, de alguma forma, nossa sensibilidade fique mais aflorada e possamos 

contribuir efetivamente para que a vida escolar – tanto para os estudantes, quanto 

para os próprios docentes – não permaneça tão “enfadonha” e “improdutiva”.  

 

As redes que acontecem neste cotidiano do Centro de Artes têm buracos enormes e 

muitas pontas soltas. O que é tecido por um lado, às vezes, à força, é destecido por 

outros tantos. No entanto, volto à “A Moça Tecelã” de Marina Colassanti, para 

afirmar que não é possível destecer toda a trama e retornar ao simples sol dourado 

que nasce de manhã iluminando o dia, não podemos esperar pelos super-heróis, 

simplesmente porque já temos pequenos-heróis no dia-a-dia que conseguem resistir 

ao cotidiano, basta olhar. Há uma trama de complexidades no vivido, muitos sujeitos 

envolvidos, muitos problemas, muitas alegrias, há muito no cotidiano! O que foi 

tecido precisa ser compreendido de alguma forma. Também não acredito que 

remendos possam solucionar esta buraqueira, afinal o que todos estes documentos 

prescritos vão poder fazer? O que é realizado no cotidiano e que normalmente 

passa despercebido pode ser algumas das pontas soltas desta rede sendo tecidas 



pelos sujeitos que sequer estão pensando em reformulação de currículo ou 

prescrições. Querem simplesmente viver o cotidiano da melhor forma possível.  

 

Lembra do T.A.P.A-UFES? É que já fazem algumas páginas que não falo 

diretamente do grupo. Foi este tipo de vivência que a turma procurou ter durante a 

graduação. Tecendo relações horizontais com professores, praticando um currículo 

para além da prescrição, jogando as redes para fora do espaçotempo do Centro de 

Artes e da UFES. Claro que não fizemos uma “revolução” e tampouco ela foi 

“silenciosa”. Nosso barulho causou incômodos. Fazer o quê? Sabe aquele velho 

ditado que diz: “os incomodados que se mudem”? Nós não queríamos que ninguém 

se mudasse, afinal estávamos de passagem por ali, mas teríamos apreciado 

bastante se alguém mudasse a si mesmo por causa do incômodo! Pretensão 

desejar a mudança de atitudes das pessoas? É claro que é pretensioso! Mas o que 

seria de nós, pesquisadores e educadores se não desejássemos algum tipo de 

mudança na educação??? 



6  Alguns pensamentos, 

algumas proposições, 

alguns fios do tecido tecido... 

_________________________________________ 

 

As histórias do cotidiano vão sendo vividas a todo o momento, neste sentido, os 

olhares lançados para este espaçotempo precisam ser atentos e sensíveis na 

tentativa de captar alguns acontecimentos, sem a pretensão de apreender tudo, 

porque é humanamente impossível.  

  

Mas que não sejam apenas informações superficiais que passam e vão, mas assim 

como diz Jorge Larrosa (2004), informações que nos perpassam, que nos 

modificam, que ficam. Não podemos ver tudo, é claro, tampouco podemos 

compreender tudo o que acontece neste cotidiano repleto de complexidades e 

simplicidades, mas é exatamente aí que reside nosso desafio enquanto 

pesquisadores: abdicar da idéia de que tudo precisa ser resolvido – e resolvido por 

nós – e de que é possível resolver tudo, e nos entregar à naturalidade do cotidiano. 

Há coisas que não precisam de solução, mas de atenção e de reflexão.  

 

Não cabe ao pesquisador apontar os caminhos e interferir com soluções, do 

contrário, cairemos no erro recorrente de que modificar o currículo, trocar algumas 

disciplinas por outras, alterar os nomes, propor mais ou menos tempo de aulas, mais 

reuniões de professores e outras mudanças superficiais que supostamente poderão 

solucionar os problemas.  

 

O que me é aceitável aqui, como pesquisadora, detentora do teclado e do mouse 

neste exato momento, é tentar elaborar reflexões sobre aquilo com que estive 

profundamente envolvida, com esta pesquisa, afinal, não passamos ilesos por um 

trabalho destes. Ficamos, também nós, afetados pelos afetos destes cotidianos. Em 

especial neste caso, onde não há uma separação entre o pesquisador e o objeto, 

pois somos todos elementos de uma acontecimento: o T.A.P.A-UFES. 

 



Daquilo que pude observar, o principal é que o objetivo do grupo T.A.P.A.-UFES e 

dos docentes com os quais convivemos possuem diversas características em 

comum e entre as principais: é que uma melhorazinha na convivência dentro do 

curso de Artes, dentro do Centro de Artes e dentro da UFES não seria nada mal. Foi 

o que o grupo desejou enquanto conviveu neste espaçotempo. Vivemos em grupo e 

sentimos na pele o quanto é complexa e complicada este tipo de convivência, mas 

ainda assim, optamos preferencialmente por ela. A participação dos estudantes na 

escola é momentânea, passageira, mas contribui de vez em quando para modificar 

alguma coisa no trabalho dos docentes que permanecem quando os estudantes se 

vão. 

 

Enxergar tudo isto isoladamente é uma tarefa impossível. A convivência em grupo 

nos proporcionava trocas de experiências e de opiniões. Juntos, pudemos tecer 

tramas mais complexas a respeito daquilo que o cotidiano nos apresentava. 

Tampouco somos capazes de desenvolver uma pesquisa sozinhos.  Somos seres 

híbridos de conceitos, opiniões, informações que nos tocam a todo o momento, 

somos e vivemos na complexidade. Ninguém é uma ilha. A vida é perpassada pelos 

sujeitos que habitam os pensamentos e as lembranças. A cada frase escrita, a cada 

idéia transplantada para o texto, uma memória ressurge e paramos para contemplar 

o vivido, agora guardado no aconchego da lembrança. 

 

Sendo assim, Carlos Eduardo Ferraço (2004) nos lembra que uma pesquisa com o 

cotidiano é um fruto coletivo. Há muitos sujeitos envolvidos nesta trama. 

 

Nossas argumentações também têm apontado para a dificuldade de 
se atribuir a esse ou aquele sujeito, no singular, a autoria do que está 
sendo tecido e compartilhado por todos. De fato, temos defendido a 
não condição de propriedade particular para as questões investigadas 
com os cotidianos das escolas e para os processos instituintes 
desencadeados por esses sujeitos. (p. 81) 

 

Neste resgate da história do T.A.P.A.-UFES, onde nos apropriamos das memórias e 

das narrativas dos sujeitos, trazemos um pouco da vivência de um grupo de alunos, 

que se reuniu – não pela pauta contendo os nomes da turma, mas pelas afinidades 

e objetivos em comum – em torno do desejo de aprimorar conhecimentos dentro do 



espaço da escola de arte e também fora do espaço da escola, no tempo da 

graduação. A ementa desta atitude da turma não constava em nenhum documento 

“instituído“. Aquilo que colhemos neste espaçotempo de convivência nos fornece 

indícios para colocarmos em discussão a escola de arte, a universidade, a relação 

de alunos e professores, a construção contínua de novos currículos, a convivência 

desarmoniosa entre cursos que habitam o mesmo centro, a separação entre 

departamentos e professores e também os “currículos realizados” (CARLOS 

EDUARDO FERRAÇO), as relações tecidas em rede, o “cotidiano”, os “usos”, as 

“táticas” e as “estratégias” (MICHEL DE CERTEAU).  

 

Destacamos a escola de arte como espaço de formação de artistas e artistas-

educadores, porém enfatizamos que a escola não é o único espaço gerador desta 

formação. Fora da escola se aprende muito, talvez até mesmo as aprendizagens 

sejam mais significantes, porque estão intimamente ligadas à vida.  

 

Observamos poucas modificações no cotidiano do Centro de Artes. E isto nos 

desperta a curiosidade! Saímos da graduação, voltamos algum tempo depois na 

pós-graduação – e como professora substituta – e o quais mudanças notamos? Mais 

um projetor de imagens, paredes brancas no Cemuni II, o curso de Comunicação 

instalado no Cemuni V, as salas vazias sendo utilizadas pelo Projeto Universidade 

Para Todos – inclusive à noite – alguns professores novos contratados que já saíram 

de licença, e... provavelmente, algumas outras coisas que não vemos, mas que 

acontecem no miudinho do cotidiano. Quando cada um rema para um lado o barco 

não avança, mas dá voltas ao redor de si mesmo. Tontos que ficam, os sujeitos não 

sabem de onde vieram e para onde iriam, e acabam por recomeçar sempre e de 

novo. 

 

Ainda estamos em um Centro de Artes que tem aulas de História da Arte à distância 

dos museus, aulas práticas que não expõem e não discutem “resultados”, aulas de 

teorias pedagógicas que estão à distância das artes – física e teoricamente, em 

suma prática X teoria. E quando aparece um grupo querendo misturar estas 

separações de alguma forma, como o T.A.P.A.-UFES, os entraves são grandes. Às 

vezes, a impressão que temos é que não conseguimos mesmo sair do lugar.  

 



A atividade de um sistema caótico coletivo[...] às vezes é chamada 
pelo nome poético de “atrator estranho”. Quando os cientistas dizem 
que um sistema tem um “fator de atração”, querem dizer que, se 
fizerem no espaço matemático um gráfico de mudanças ou do 
comportamento do sistema, ele mostrará que o sistema repete um 
padrão. O sistema é “atraído” para esse padrão de comportamento, 
dizem os cientistas. Em outras palavras, se perturbarem o sistema, 
afastando-o do seu comportamento, ele tenderá a retornar ao seu 
padrão o mais rápido possível[...] (JOHN BRIGGS e DAVID F. PEAT, 
2000, p. 68) 

 

Notamos alguma semelhança entre este comportamento do “fator de atração” da 

teoria do caos e o Centro de Artes? Vamos continuar.  

 

O padrão de um sistema de atrator estranho porém, é diferente. O 
gráfico do atrator mostra que o comportamento do sistema é 
imprevisível, não-mecânico. Como o sistema é aberto ao ambiente 
externo, pode apresentar muitas nuances de movimento. (JOHN 
BRIGGS e DAVID F. PEAT, 2000, p. 68) 

 

E agora, alguma semelhança com o T.A.P.A-UFES? Estranhos que somos, 

funcionamos temporariamente como um “atrator estranho” dentro do Centro de 

Artes. Abertos que estávamos para tudo o que pudesse ser interessante, 

provocamos movimentos e irritações, perturbamos o sistema. Imprevisíveis, 

acabamos por “acabar” e deixamos espaço para que a “força de atração” do centro 

retornasse ao comportamento padrão o mais rápido possível. Mas sabemos que de 

alguma forma nossas marcas ficaram. 

 

Pensam que a convivência da turma com as pessoas foi somente flores? Besteira! 

Fomos chacoteados por estudantes-patrimônios – aqueles que nunca se formam... – 

que chamaram nosso trabalho pejorativamente de “jogral”. Ouvimos de professores 

que se intitulam “artistas da década” – mas que fazem trabalhos inéditos que a gente 

vê nos livros – que nosso trabalho era do início do século passado. Tivemos que 

conviver com professores de teatro que só estudavam história do teatro romano e 

medieval, sem experimentar nenhum laboratório. Recebemos sugestões para mudar 

nosso figurino na “Diversidade...” para roupas colantes – ??? – e que eliminássemos 

as cordas e os andaimes – ????? – para ficar com um aspecto mais limpo, mais 

clean, mais minimalista – ??????? –. Na nossa época não víamos ninguém mais 

viajar para ver exposições além de nós mesmos – que éramos metidos. Claro que 



hoje podemos dar boas risadas de todas estas histórias, mas sofremos na época. 

Todos sofrem quando seu trabalho é desvalorizado, principalmente, quando você 

sabe que não há muitas pessoas tentando fazer alguma diferença e ainda assim 

desprezam aquilo que é feito.  

 

O T.A.P.A-UFES “fez” história não somente por aquilo que realizou ou não realizou, 

mas também pelo que provocou de reações favoráveis – presentes naqueles que se 

tornaram amigos – e nas reações contrárias, que causaram desafetos, críticas, 

desprezo, risos atravessados e algumas portas fechadas. 

 

E enquanto estes assuntos ficam por aí, as árvores da entrada da UFES são 

cortadas para dar lugar à ampliação da estrada, para que mais carros entrem em 

circulação e uma parte do mangue seja aterrada!!! Diante disto, o Centro de Artes, 

que antes era protegido do barulho e do intenso tráfego pelas árvores – cortadas e 

arrancadas pelas raízes – está ficando na beirada da rua, bem exposto ao indelicado 

barulho e à poluição dos veículos. Em “contrapartida” o Centro de Artes vai “ganhar” 

um novo prédio (que faz parte da barganha: troque sua tranqüilidade, seu silêncio e 

seu mangue por um novo prédio de alvenaria!)!!! Afinal, o que tem a ver as árvores 

arrancadas da entrada da UFES com o Centro de Artes e a discussão desta 

pesquisa? Talvez este fato tenha um pouco do reflexo das relações tecidas entre os 

centros da universidade. O prédio da Reitoria, por exemplo, ainda está lá no meio do 

campus, protegido por mangueiras e pinheiros, as Engenharias assim como o Direito 

estão bem distantes do movimento da avenida, próximos do mangue e da lagoa, 

enquanto que o Centro de Artes e o Centro de Educação Física vão ter a rua como 

sua entrada principal, bem em frente. Só lamento não ter fotografado as árvores 

antes que elas fossem arrancadas, a falta delas faz da entrada da UFES um deserto 

sedento... 

 

*   *   * 

 

A dimensão do currículo como redes de saberesfazeres tecidas e compartilhadas no 

cotidiano da vida é um deslocamento da perspectiva do currículo como documento 



prescrito e instituído. É no cotidiano e naquilo que se realiza nele que se expressa o 

muidinho da vida, da arte e vida.  

 

Nossa prática de educadores nos comprova que os processos de constituição dos 

documentos não podem abarcar todos os interesses, porque eles são muitos, 

complexos, particulares. Nossas pesquisas contribuem então para captar 

fragmentos destas complexidades que são vividas no cotidiano e para expor as 

táticas que a urgência e a brevidade das ocasiões provocam nas ações dos sujeitos.  

 

O cotidiano como invenção, teoria de Michel de Certeau, é o elemento que nos abre 

os caminhos para a experimentação de viver o dia-a-dia e mergulhar com todos os 

sentidos. Ele é um conhecimento tão válido quanto quaisquer outros embasados em 

medidas científicas. Aqui, não há fitas métricas capazes de medir tamanha 

amplitude, tampouco podemos recolher amostras que caibam em tubos de ensaio. 

Não pesquisamos o cotidiano dentro dos laboratórios. O laboratório desta prática é a 

própria vida. Também não estamos soltos no mundo, sem nenhuma referência. A 

produção científica no campo do cotidiano, dos currículos e das redes têm se 

ampliado e ecoado por todo o Brasil. Trouxemos durante esta pesquisa alguns 

recortes desta larga produção a que temos acesso. Estamos aqui escrevendo a 

ciência do cotidiano. 

 

A vivência no cotidiano se dá em forma de redes tecidas entre os saberesfazeres 

dos sujeitos que contribuem para a trama fazendo aquilo que fazem todos os dias: 

vivendo.  

 

Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo (2002) nos falam que  

 

[...]tanto a centralidade na prática dos sujeitos que vivem o cotidiano 
curricular quanto a idéia de que a formação se processa por 
intermédio da articulação, em forma de tecido, de várias esferas serão 
conceitos centrais da teorização acerca da noção de currículo em 
rede. (p. 32) 

 

E ainda lembram que “o conhecimento praticado é tecido por contatos múltiplos”, daí 

a valorização da atuação do T.A.P.A-UFES diante daquilo que foi tecido e de quais 

foram algumas das mãos envolvidas nesta trama. 



[...]a noção de conhecimento em rede introduz um novo referencial 
básico, a prática social, na qual o conhecimento praticado é tecido por 
contatos múltiplos. Propõe-se, desta forma, a inversão da polarização 
moderna entre teoria e prática, passando-se a compreender o espaço 
prático como aquele em que a teoria é tecida. Tal proposição, ao 
reconceituar a prática como o espaço cotidiano no qual o saber é 
criado, elimina as fronteiras entre ciência e senso comum, entre 
conhecimento válido e conhecimento cotidiano. (p. 32) 

 

Encontramos ecos ressoantes da produção artística contemporânea nos trabalhos 

que a turma produziu. São as redes cotidianas que tecemos mesmo com aqueles 

com quem não temos contato direto. Jorge Larrosa (2004) diria que nesta 

atualidade, tudo nos chega. Trazemos também um recorte dos escritos de Aldo 

Victorio Filho (2005) para nos ajudar a dizer que é só freqüentando o cotidiano que 

podemos saber efetivamente o que acontece por lá. 

 

[...]a produção estética do cotidiano é encontrada nos corpos e nas 
suas movimentações, está nas táticas de condução da cotidianidade e 
nas maneiras de cada um acontecer no universo de multiplicidades 
moventes que reordena a cada momento no dia-a-dia. (p. 183) 

 

Partindo desta conexão entre o cotidiano e as redes tecidas é que pensamos o 

currículo como aquilo que é realizado para além do que os documentos instituem. 

Os documentos não são ignorados, sempre há diretrizes que são aproveitadas. Os 

processos de constituição destes documentos também carregam a sua relevância.  

 

Inês Barbosa de Oliveira (2003) lembra que  

 

[...]é preciso estudar os cotidianos enquanto tais, se queremos pensar 
na contribuição que esses estudos podem trazer ao pensamento 
curricular e a tarefa de elaboração de propostas curriculares realistas e 
adequadas às possibilidades emancipatórias das diferentes 
realidades. (p. 53) 

 

Apesar de sabermos da incapacidade de abrangência dos documentos, sabemos 

que eles não vão parar de se multiplicar. Podemos ver este sintoma no próprio 

Centro de Artes diante das tantas e contínuas “novas” propostas curriculares. Mas 

apesar disto, ainda que eles existam, os estudos com o cotidiano podem tornar a 

dimensão destes documentos um pouco mais realista. 

 



Talvez esta seja uma das contribuições desta pesquisa: ser um dos tantos fios que 

ajudarão a tecer outras novas propostas prescritas, já que sabemos que elas não 

vão parar por aqui.  

 
Me atrevo então, a dar uma sugestãozinha, ingênua, boba, sem muitas pretensões... 

não há nada como um incentivozinho de nada aos estudantes. Isto não precisa nem 

estar escrito nos documentos. Os docentes junto com os alunos são capazes de 

coisas inacreditáveis. É a horizontalidade substituindo a verticalidade hierárquica. 

 

A rebeldia é a pressuposição básica  
de qualquer ato criativo. (...) 

Dizemos uma palavra de alento  
porque nos rebelamos contra a solidão. (...) 

Aceitamos a perseguição  
por causa de uma razão justa  

porque nos rebelamos  
contra a opressão e a injustiça. 

Rubem Alves – 1975 

 

*   *   * 
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Pré-escritos ou  

aquilo que me foi dito antes que eu começasse a escrever... 

______________________________________________________________ 

 

Escolhi nesta pesquisa buscar outras vozes vindas de narrativas e de memórias. 

Memórias daqueles sujeitos que foram protagonistas do T.A.P.A.-UFES e que, assim 

como eu, guardam lembranças, saudades, vivem um pouco da ausência. Narrativas 

daqueles que de alguma forma, com maior ou menor intensidade, conheceram o 

nosso trabalho, que também guardam lembranças em um cantinho especial e que 

estão vivendo o hoje do/no Centro de Artes cultivando o desejo de que mudanças 

aconteçam neste em breve espaçotempo. 

 



Estas narrativas estão aqui, no meio dos capítulos e não nos anexos, porque, na 

verdade, elas deveriam ser o primeiro capítulo desta pesquisa, pois foram as 

primeiras fontes que jorraram gotas neste trabalho. 

 

Os depoimentos foram gravados em forma de conversa com os entrevistados. 

Frente a frente. Confesso que não houve muita objeção dos homens, mas as 

mulheres ressaltaram não querer escutar a própria voz gravada devido ao fato de 

ser irreconhecível a voz gravada, fica totalmente diferente, com o sério risco de ficar 

sem falar enquanto se lembrar do que foi gravado. 

 

Não houve uma homogeneidade em relação às perguntas feitas. Cada um tinha 

coisas diferentes para dizer, mas algumas perguntas foram comuns. E ainda poderia 

haver muitas outras perguntas. 

 

Outro ponto a ressaltar aqui é a importância que as fotos dos trabalhos da turma 

tiveram. Durante as conversas, trouxe algumas fotos da turma reveladas em papel 

fotográfico. Estas imagens causaram reações interessantes nos sujeitos, e motivou 

lembranças que já estavam distantes. 

 

Agradeço especialmente a todos que se dispuseram a participar desta empreitada. É 

um pouco da nossa história que está aqui, eternizado pelas palavras que tratam de 

encher as páginas. 

 

Palavra não são más; palavras não são quentes 
Palavras são iguais sendo diferentes (...) 

Palavras eu preciso, preciso com urgência 
Palavras que se usem em caso de emergência. 

Titãs. 
“Palavras”  

Sérgio Britto e Marcelo Fromer 
Acústico MTV – CD/1997 



Marco Antonio Oliva Gomes 

Licenciatura em Educação Artística 
 
 
*  *  * 
 

 
Por que você escolheu fazer Educação Artística? 
 
Boa pergunta! Bem, eu venho de uma vontade de ser professor desde a minha 
adolescência, e, e, Artes por conta de, de, de ser, de ser artista, não tem por onde. E 
acreditar que a linguagem da arte é um meio de se chegar à educação, a educação 
melhor, mais fácil e mais prazerosa, prazer é tudo, com prazer é tudo muito mais 
fácil. 
 
 
Você estava lá quando o T.A.P.A.-UFES começou? Me conte como foi. 
 
No início, o meu fogo acendeu um grupo, e de uma apresentação de trabalho da 
Dora, de História da Arte, foi, acho que nós falamos sobre Arte Romana, sobre as 
pinturas dos murais romanos de, como é que chama a cidade lá? De Pompéia, 
enfim, a gente está falando de arte, de pintura romana, aí nós começamos a brincar, 
surgiu a idéia, eu adoro me vestir de vestir de romano, essas coisas todas, aí que 
surgiu a idéia, eu tinha umas fantasias em casa: “ah! vamos apresentar 
caracterizados?” E foi, fizemos, daquela fotinha lá que acabei de te dar. Daí, é, 
surgiu a idéia de fazer justamente o resumo do período da história que nós 
estávamos estudando pra apresentação do, na recepção de calouros do semestre 
seguinte, isso era primeiro semestre. Aí, nós reunimos esse grupo aí, e fizemos isso 
em forma de performance, performance teatral, que nós chegamos a esse nome 
muito tempo depois, no principio era um teatrinho, um teatro que não era bem um 
teatro, como a gente não quis falar porque a gente queria atingir criança mesmo, nós 
não íamos ficar usando muito texto, muita, muito falatório, a gente queria que as 
pessoas vissem e ali sentissem, só, sem muito texto, só sentir a coisa só ficava mais 
fácil. 
 
O nome T.A.P.A. teve dedinho de Telma na verdade, o T.A.P.A. não tem nada haver 
com tapa, nem violência. É, bom, você me conhece bem, eu sou uma pessoa muito 
assanhado, vamos dizer assim, e... o, o perfil do Centro de Artes é aquela coisa 
meio tranqüila, vamos dizer tranqüila, você vai achar um adjetivo mais, mais legal aí 
pra isso, e eu sou, eu falo na primeira pessoa porque, eu que, que incendiava o 
povo lá pra começar a fazer as coisas. Como eu sou de fazer mesmo, de ação 
mesmo, não adianta ficar esperando, ficar montando uma coisa... não, vamos fazer? 
Então amanhã está pronto! Aí, foi por aí: Turma de Artes Pela Ação, fazer a coisa 
acontecer, então foi isso, foi mais ou menos isso aí. Teve uma discussão antes com 
Telma sobre arte pela arte e tal, toda uma discussão em cima disso, da, da 
fragilidade dessa coisa de arte pela arte e tal, que não era o nosso objetivo, aí, 
falamos: “não, é arte pela ação, mesmo! A gente vai agir pra que a coisa aconteça!” 
Aí acabou virando T.A.P.A. e é divertido falar T.A.P.A., então, foi isso. 
 



Como é que foi participar do grupo durante a graduação? Teria feito alguma 
diferença se você não tivesse participado? 
 
Como eu te falei, é meu jeito de ser... entendeu, então assim, eu vivo em bando. Eu 
me sinto seguro em bando, inclusive, nesse, esse movimento de T.A.P.A.-UFES e 
tal, efetivamente começou pra recepção dos calouros... É que assim, me incomoda 
muito essa coisa de trote, então, eu não vou me lembrar afora, mas você tem o 
primeiro folder que a gente fez, é, como que é o nome mesmo? Está no projetinho... 
como é que é... trote... “não trote”... sei lá, uma coisa assim. A gente quis fazer isso 
como recepção dos calouros, contrapondo com o trote. Porque eu não acredito em 
trote, o pessoal também não queria muito isso, eu falei não, vamos fazer um trote 
bacana, recepcionar o pessoal com o quê? Com História da Arte pra saber o que a 
pessoa vai estudar no semestre, nesse primeiro semestre, e tal e coisa. Me perdi da 
pergunta que você fez... ah! Como é que foi participar do T.A.P.A. Porque assim, 
naturalmente... eu não sei te responder essa pergunta. Porque assim, eu sou uma 
pessoa que vive em bando, então, fatalmente eu ia juntar um grupo pra poder fazer 
alguma coisa. Se T.A.P.A. não existisse teria acontecido essas coisas também, que 
é o meu jeito de ser... eu não sei te explicar. Mas foi vital. Foi vital pra mim. Como eu 
falei, eu vivo em bando. Ia ser muito difícil pra mim vive sem um grupo, ali, 
atravessar sem um grupo. 
  
 
Me fale de algum trabalho do T.A.P.A. que mais te marcou.  
 
Como? Em que sentido? Ah, o primeiro, a primeira vez foi muito gostoso, foi lindo! 
Foi, o dia que você conheceu a gente lá no... no palco. Naquela coisa de pintura, 
pintura no corpo. Foram tantos momentos, aquela coisa Roberto Carlos. Aquilo foi 
muito bacana. Depois, teve o bacanal que foi muito bacana. Situações de 
envolvimentos pessoais assim, muito bacana também. Terríveis stresses, também 
por conta disso, mas assim, foi tudo legal demais, foi muito bacana. Essa coisa do, 
do “Diversidade...” gente, era maravilhoso! Quando a gente, nossa! Quando as 
pessoas olhavam aquilo você via no olhinho. A primeira vez que a gente apresentou 
lá no, no, no, na Fábrica de Juta. Todo mundo extasiado com a coisa, sabe, não 
entendia o que estava, não entendia assim, no sentido, não acreditava no que 
estava vendo. E é muito gostoso isso, ao mesmo tempo dá um, um certo desânimo, 
a gente fala: nossa, uma coisa tão assim, que todo mundo deveria fazer... tem essas 
coisas.... 
 
Como que a Telma Guimarães influenciou o T.A.P.A.-UFES? 
 
É uma pergunta muito complicada! E fácil ao mesmo tempo. Gente, não tem como... 
que assim... tem a... vou falar de isqueiro. Tem a pedrinha, com é que chama? A 
faísca... e você tem o gás. Juntou... acende! Foi isso! Bonitinho, né?! 
E quem é quem, não sei. Mas está fundido aí. Telma foi a pedra e foi o gás, e eu, ou 
a gente também foi. Quem foi um, quem foi outro, um dado momento uma coisa era 
outra, outra coisa era a outra... uma às vezes era o gás o outro era o pavio, a faísca 
e vice-versa, entendeu. Ela fez o quê? Falou: “que legal!”, “ah, isso é arte!”. Ela, o 
quê, da ingenuidade da gente fazendo aquilo, que era o primeiro semestre, ela via, 
naquela ingenuidade, dos trabalhos artísticos da gente, a essência da arte mesmo, 
que é a função de professor! É olhar com olho, o olhar da experiência como, 



professora, como mestre, essa coisa do aluno. Tem ali o talento, se você não fala 
nada a pessoa não sabe que é. Se você acha ruim ela pára, agora se você filtra o de 
bom, a pessoa vai indo, vai andando, pra frente. E é isso! Telma é isso! É filtrar o de 
bom da, dos alunos, pra que ele possa efetivamente crescer, com artista. 
 
 
*  *  * 
 
 

Karla Sirtoli Bof 
Licenciatura em Educação Artística 
 
 
*  *  * 
 
 

Você estava lá quando o T.A.P.A. começou? Me conte como foi. 
 
Estava. Estava... desde o começo. Bom, começou com um trabalho da disciplina da 
professora Telma e eu fazia parte de um grupo de um determinado tema e foi aí que 
foi começando a desenvolver vários trabalhos a partir daquele, e eu junto. E eu 
tenho muita coisa boa pra dizer porque, comecei tímida, nos bastidores, nem 
conversava, e, aprendi muito, muito, muito e acabei descobrindo que eu tinha mais 
potencial do que imaginava. 
 
 
Me fale de algum trabalho do T.A.P.A. que mais te marcou.  
 
Nossa, tem que ser um? Na “Arte e Vida” aquela vez que a gente fez apresentação 
na Escola Técnica que eu achei que foi assim, fantástica, pela reação das pessoas 
ali, daqueles jovens, é, a gente imaginava uma coisa e foi outra assim, 
completamente diferente. E a outra, foi a primeira apresentação d”A Diversidade” lá 
naquele galpão sujérrimo, que a gente passou o dia ali apresentamos várias vezes, 
várias vezes e acho que aquilo ali também foi muito marcante. 
 
 
*  *  * 
 

 
Rubiane Vanessa Maia da Silva 
Licenciatura em Educação Artística 
 
 
*  *  * 
 

 
Por que você escolheu fazer Educação Artística? 
 



Então, assim, eu queria fazer, eu queria fazer alguma coisa que, eu sempre quis 
fazer, estudar alguma coisa que me fizesse crescer como pessoa, não só estudar 
pra trabalhar, pra aprender uma coisa técnica, sabe, pra aprender a dirigir tal coisa, 
mas, queria estudar alguma coisa que me fizesse pensar, pensar sobre mim, sobre 
o mundo, sobre as pessoas, queria conhecer, assim, tinha muita necessidade de 
buscar alguma coisa que fosse mais profunda. E eu acho que a conseqüência de eu 
fazer Educação Artística, num primeiro momento foi esse. E aí quando eu entrei, eu 
acho que eu fui encontrando também pessoas que estavam um pouco em busca 
disso. 
 
 
Você estava lá quando o T.A.P.A. começou? Me conte como foi. 
 
Eu estava de fora, olhando!!! Eu acho que o T.A.P.A., assim, na minha visão, assim, 
eu não fazia parte do grupo quando ele começou, mas eu conhecia todo mundo, a 
gente estudava junto. E acho que, eu vejo o T.A.P.A. começando como uma, como 
um encontro de pessoas que tinham afinidade, sabe. Tinham afinidade, que estavam 
ali também, sabe, querendo, querendo, ver coisas acontecendo, dentro da, dentro 
da UFES, dentro do Centro de Artes. Eu acho que... o pessoal foi se juntando assim, 
é, a minha visão de fora, o pessoal foi se juntando muito por afinidade, por amizade, 
bate papo. Eu via muito o pessoal, o pessoal indo, no primeiro período tinha o 
Centro de Vivência, o pessoal se encontrava no Centro de Vivência, ficavam horas 
ali, sabe, tipo, a aula terminava, todo mundo ia pra lá, e ficava lá durante muito 
tempo, às vezes passava, muito, parte do dia ali conversando, e era, era, era uma 
extensão de sala de aula, assim, que era um momento de, de fluxo assim, de 
reunião de pessoas. 
 
Então, quando o T.A.P.A. começou, eu vi o pessoal começando... nesse 
agrupamento, e esse agrupamento ele foi tomando dimensão, uma dimensão de 
utilizar aquilo que estava se aprendendo na sala de aula pra poder... é, é, é... expor 
idéias e conhecimentos, assim. Então, eu vi as coisas acontecendo assim, não só 
fora da sala de aula, esse grupo foi se juntando dentro das aulas, dentro das aulas 
de Telma principalmente, sabe. E todo mundo trocava idéias, todo mundo escutava 
música, todo mundo andava em bando, todo mundo, é, é, é... sabe, fazia, fazia, 
tinha uma coisa de fazer coisas, sabe, fazer coisas junto, tinha uma coisa de ação 
no meio, assim, não é à toa que era Turma de Artes Pela Ação! Tinha muito essa 
coisa da ação no meio, sempre. E eu achava bonito! Achava aquilo legal assim, eu 
olhava, sabe, e tinha sempre uma energia muito boa, eu acho que criava um 
movimento pra quem estava de fora também, porque quem estava dentro, eu acho 
que talvez, nem percebesse tanto o brilho que tinha aquela, aquele, aquele 
agrupamento de pessoas que juntavam idéias... Quem estava de fora isso era muito 
claro, porque era, chamava muito a atenção, acho que chamou a atenção não só 
minha, mas como da turma toda. De início despertou amizade, despertou inveja, 
sabe, despertou sentimentos nos outros também, quando a gente reuniu o grupo.  
 
 
Me fale de algum trabalho do T.A.P.A. que mais te marcou.  
 
Foi “A Diversidade...”! “A Diversidade...”, acho que foi, eu acho que virou a menina 
dos olhos, assim, de quase todo mundo, porque, pra mim aquela foi muito especial. 



Porque, foi, foi o momento em que eu entrei pro T.A.P.A., já observava, já via, e eu 
entrei, entrei pro T.A.P.A. assim, atuando em alguma coisa, fazendo coisas que eu 
nunca imaginei que eu, que eu faria. Porque, acho que aquele trabalho que a gente 
fez da maquete foi ótimo, mas foi uma coisa que é palpável, assim, de certa forma 
tem haver com a gente, que acho que hoje a gente não faria mais, mas em todo 
caso, esse, aquela, aquela habilidade pra fazer aquilo, é, existia, a gente podia, a 
gente sabia que o dia que a gente, o dia que a gente se propor a fazer a gente faz, 
entendeu, mesmo que a gente não tenha essa disposição mais.  
 
Mas “A Diversidade...” eu acho que ela é uma coisa que eu nunca imaginei que eu 
me dispusesse a fazer. E aí, quando eu me vi assim, eu já estava no T.A.P.A., 
quando eu me vi, é, expontaneamente quase assim, indo, e ali, e participando de um 
grupo, e mexendo com, com, com, sabe, com esse processo mesmo, de, de, de 
performance, e de estar presente e de ter uma preocupação com, com a estética, 
com, acho que todo mundo tinha essa preocupação com a estética do, do, do todo 
que era o grupo, sabe, com o brilho que “A Diversidade...” causava, com toda aquela 
ruptura que “A Diversidade...”  causava, também em quem assistia, acho que não 
era só em quem assistia, acho que era em quem participava também, sabe, porque 
ali, a noção de limite... que a gente tem... ultrapassava, assim. O limite de tocar o 
outro, sabe, o limite de estabelecer contato íntimo, porque existia muito contato, 
mas, ali, todo mundo, era como se dentro d“A Diversidade...” todo mundo pudesse 
fazer tudo, e mesmo assim, e é isso assim, tinha que fazer, tinha que fazer tudo, 
todo mundo se sentia muito à vontade pra estar ali. E eu acho que de certa forma, “A 
Diversidade...” mexia muito com todo mundo nesse sentido, sabe. Eu acho que com 
todas, com todas as pessoas que participaram. E era um trabalho muito bonito 
assim, era um trabalho que causava muito impacto em quem assistia, tanto que a 
gente, cada apresentação era uma apresentação diferente, com público diferente, 
com reações diferentes. Desde a dar tudo certo a dar tudo errado, desde as pessoas 
se jogarem em cima da gente, as pessoas saírem correndo, fugindo, sabe. Então eu 
acho que a gente experimentava as formas, várias formas de relação assim, com, 
com, com as pessoas. Eu acho que isso era instigante, dava, dava curiosidade cada 
vez mais de ir apresentando e ir participando porque era diferente pra gente que 
fazia e era diferente pra quem assistia também.  
 
 
*  *  * 
 

 
Simone Machado 
Licencianda em Artes Visuais 
 
 
*  *  * 
 
 

Como foi que você entrou no T.A.P.A.-UFES? 
 
Eu entrei no T.A.P.A. depois de um... convite feito pelo Marcão, depois de um 
revellion lá em, lá em... lá em Vila Velha, aí Marcão me convidou, conheci ele, e ele, 
enfim, aí eu falando, ele, a gente conversando, aí eu falando que eu fazia teatro, e 



tal, aí ele me convidou. Falou que tinha um papel, que, assim, que, é, tinha um 
papel, assim, tinha uma, uma, enfim, uma personagem, que ele achou que eu 
poderia estar desempenhando e, foi isso. Desempenhei muito bem. 
 
 
Me fale de algum trabalho do T.A.P.A. que mais te marcou.  
 
Ah... experiência marcante pra mim foi, acho que a apresentação assim, que teve na 
FAFI, que, nossa! Eu gostei tanto daquela apresentação, eu me, eu interagi assim, 
com, acho que foi a minha, e foi a minha primeira apresentação, então, isso marca. 
E lógico, logo depois assim, de um tempo, veio a viagem pra Bienal da UNE, e eu 
larguei o meu serviço por causa daquela viagem... e não me arrependo! Porque me 
fez muito bem! Depois disso, eu passei a correr atrás dos meus sonhos com mais 
garra! 
  
 
Como é que foi participar do grupo fazendo “A Diversidade...”?  
 
Ah, cada dia era... de um jeito diferente! Nunca era igual, sempre tinha uma 
mudança. Acho que, o que foi legal nisso foi essa própria diversidade, que é aquela 
mistura, tantas pessoas pra fazer um único trabalho, e um trabalho que nunca era 
igual, nunca era o mesmo. Cada dia você podia experimentar uma coisa diferente. 
Isso pra mim fez a diferença. 
 
 
*  *  * 

 
Vanessa Baliana 
Bacharel em Artes Plásticas 
 
 
*  *  * 
 
 

Como é que você entrou no T.A.P.A.-UFES? 
 
Como é que foi... é, bom... eu tranquei, acho que com um ano de, de, na UFES eu 
tranquei por seis meses e acabei ficando um ano, que eu fiquei morando em São 
Paulo por causa de uns problemas pessoais e tal, aí quando eu voltei, eu voltei 
numa turma completamente diferente da que tinha entrado comigo, mas eu adoro 
isso, porque eu adoro conhecer gente diferente mesmo, aliás o que eu acho que é o 
mais legal da UFES, que eu estou sempre falando pra todo mundo, é que a maioria 
dos cursos você não tem uma, não tem turma fixa, você sempre muda de turma, 
sempre tem gente que já estudou com você e acaba tendo gente que nunca estudou 
com você e você conhece, que você já tinha visto lá, e tem gente de todas as 
idades, isso é que é legal pra caramba!  
 
Então, quando eu voltei, eu fiquei meio assim, meio que tentando me localizar das 
pessoas que eu já conhecia de antes, e... e, acho que assim, com uma semana, no 
máximo duas, nas aulas de, de História da Arte, o Marcão já fez aquele convite, 



Marcão, o, o, se ofereceu pra comprar a minha alma... o diabo louro, comprou a 
minha alma, me seduziu: vamos, é que a gente precisa fazer “A Diversidade...” 
Então foi isso, ele falou que, chamou, falou que precisava de alguém que estava, 
nem sei se estava faltando, eu sei que a, a performance que eles estavam fazendo 
era “A Diversidade...” e já tinha diversidades de todos os tipos e Marcão achou que 
eu era uma diversidade interessante e me chamou pra fazer também, acho que foi 
isso. Acho que ele achou... diferente, ele me achou meio freak, acho que naquele 
momento que eu estava, tinha acabado de voltar de São Paulo, estava com um 
cabelão vermelho... há muito tempo que eu não tenho mais esse cabelo desse 
tamanho... estava com um, um, acho que eu estava com um aspecto meio, não sei, 
meio, meio gótico, meio misterioso, não sei o que tinha, acho que é... Marcão é 
doido, né? Marcão é só o Marcão, figura! 
 
 
Me conte algumas experiências que você viveu com o T.A.P.A.-UFES. 
 
O que ficou marcante... você lembra que nas primeiras vezes eu tinha dor de 
barriga! Era eu e o... como é o nome dele, aquele branquinho? De olho azul... o 
Vagner. Era eu e ele que tinha, a gente tinha que arrumar um banheiro antes do... 
umas três vezes eu tive, depois não tive mais, mas era muito engraçado isso. Deixa 
eu ver... eu lembro de mais alguma coisa? Eu lembro bem daquela performance, 
acho que foi a primeira que eu participei... foi lá na galeria da, da Dayse... eu lembro 
bem daquela performance também. Foi bem bacana naquele, no quintalzinho, no 
jardinzinho da galeria, bacana, bacana. 
Eu não lembro em que momento a gente resolveu que eu não ia usar a parte de 
cima, não sei se isso foi coisa minha ou se foi coisa do Marcão... só sei que o 
Marcão arrumou aquela peruca preta, com uma peruca loura que mistura com o meu 
cabelo que era vermelho... aquela época dessa peruca era bacana, meu rosto ficava 
totalmente drag, você lembra? Ele fazia a minha sobrancelha pro alto... Marcão...  
 
Os meninos levantando você, também. Que vocês não deixavam os meninos, eu 
lembro disso, isso era engraçado, não podia beber, quase todo mundo podia dar 
uma beliscadinha, mas você ficava vigiando os meninos que iam te levantar pra não 
beber, isso era engraçado também. A gente sempre olhava lá de fora pra ver como é 
que era a cara das pessoas, pra gente ver com quem que a gente ia fazer aquela 
parte da performance das máscaras... a gente já ficava meio que sacando as 
pessoas de longe, hum, eu vou fazer aquela parada da máscara naquele cara ali, 
ele está com uma cara de besta... ele está com uma cara de que vai tomar um tapa, 
sabe, se eu fizer isso... A gente sempre fazia isso, de dar uma olhadinha, em quem 
que a gente ia fazer essa parte. Meio que a gente já escolhia antes, quem a gente 
achava que tinha que fazer parte daquela parte da performance. A pessoa que 
estava merecendo aquele tapa sabe, meio que a gente, meio que escolhendo quem 
ia ser, era legal. 
 
Ah, eu lembro dos garçons, eles eram tão bons com a gente também. Ali do Le 
Rosè, ele trazia mais coisa pra gente do que pras mesas, ai, ai. A gente fazia uma 
outra festa do lado de, de, do camarim, era outro rock que rolava. Enquanto todo 
mundo já, e nessa parte desse rock, a gente mudava cabelo, mudava figurino, 
resolvia que não ia mais ser tal coisa, que ia ser outra coisa, que tinha mais haver 
com aquelas pessoas, o Marcão resolvia ou se ele entrava ou não entrava na cena... 



se ia precisar ele entrar na cena... mas ele quase nunca entrava, na “Diversidade...”, 
muito, muito difícil você fazer ele entrar que não, me lembro de ter visto ele entrar 
uma vez. E aquele negócio que, como que é o nome daquele negócio? Aquela 
palha? Juta. Aquilo, eu tomava dois comprimidos pra não ficar espirrando, tinha que 
tomar dois banhos pra aquilo sair... 
 
 

*  *  * 
 

 


