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Resumo

Proponho, com esse texto, pensar o professor-performer a partir da metáfora do “Sul” desenvolvida
pelo sociólogo Boaventura Santos. O sujeito híbrido em questão, conforme aponta a pesquisadora
Naira Ciotti, dinamiza saberes e vivencia a escola como um espaço de experimentação. O “Espaço
Verde”, nesse sentido, surge neste trabalho como uma ação performativa que evidencia o caráter
inventivo do professor-performer. A presente investigação foi desenvolvida com educandos e
educadores de uma escola pública do município de João Pessoa. Como recursos metodológicos,
utilizei a escrita de um diário de campo e os relatos de docentes e da supervisora pedagógica. O
“Espaço Verde”, além de possibilitar o desenvolvimento de outras atividades (oficina de grafitti e
prática de culinária), convida a um processo em que ensinar e aprender tem relação com produção de
vida na escola.

Palavras-chaves: Professor-performer, “sul” da escola, arte e educação.

Abstract

I propose, with this text, to think the teacher-performer from the “South” metaphor developed by
sociologist Boaventura Santos. The hybrid subject in question, as pointed out by researcher Naira
Ciotti, boosts knowledge and experiences the school as a space for experimentation. The “Green
Space”, in this sense, appears in this work as a performative action that highlights the inventive
character of the teacher-performer. This research was developed with students from a public school
in the city of João Pessoa. As methodological resources, I used the writing of a field diary and the
reports of teachers and the pedagogical supervisor. The Green Space, in addition to enabling the
development of other activities (graffiti workshop and cooking practice), invites a process in which
teaching and learning is related to the production of life in school.

Keywords: Teacher-performer, “south” of the school, art and education.

Résumé

Avec ce texte, je propose de penser le professeur-performer à partir de la métaphore du «Sud»
développée par la sociologue Boaventura Santos. Comme l&39;a souligné le chercheur Naira Ciotti,
le sujet hybride en question dynamise les savoirs et s’approprie de l’école comme étant un espace
d&39;expérimentation. En ce sens, « L’espace vert » apparaît dans cet ouvrage comme une action
performative mettant en lumière le caractère inventif de l’enseignant-performer. Cette recherche a
été développée avec des éducateurs et des étudiants d&39;une école publique de la ville de João
Pessoa. Comme ressources méthodologiques, j’ai utilisé la rédaction d’un journal de bord et les
rapports des enseignants et du superviseur pédagogique. « L’Espace vert », en plus de permettre le
développement d’autres activités (atelier de graffiti et pratiques culinaires), s’invite à un processus
dans lequel l’enseignement et l’apprentissage sont liés à la production de la vie à l’école.

Mots-clés : Enseignant-performer, "Sud" de l&39;école, art et éducation.
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Neste texto refletirei o professor-performer a partir da metáfora do “Sul” proposta pelo sociólogo
português Boaventura Santos (2004). Isso porque no decorrer da pesquisa notei que a atuação desse
sujeito híbrido pode “criar mundos”, levando-me a um processo constante de redefinição do que
seria uma aula.

A pesquisa ocorreu em uma escola pública do município de João Pessoa (PB), tendo como
participantes educadores e educandos dessa instituição. Inicialmente, tive como público-alvo
discentes da Educação de Jovens e Adultos, mas as ações, que chamo de performativas, envolveram
toda a escola nos turnos manhã, tarde e noite.

Com o objetivo de acompanhar processos e pensar a relação do professor-performer com o “Sul” da
escola, utilizo como recursos metodológicos: a escrita de um diário de campo (LOURAU, 1993) e os
relatos dos educadores e da supervisora pedagógica da instituição citada anteriormente.

Apresento o conceito de professor-performer a partir das discussões apresentadas pela pesquisadora
Naira Ciotti no livro “O professor-performer” (2014) Na obra, a autora apresenta um sujeito híbrido
que promove o tensionamento das fronteiras entre os saberes, atenua a relação vertical entre docente
e discente, reconhece a escola como um laboratório para investigação de ideias revolucionárias e
preocupa-se mais por compartilhar do que compartimentalizar conhecimentos.

Como exemplo da atuação do professor-performer na escola, apresento nessa pesquisa o “Espaço
Verde”. Ele foi pensado e iniciado durante as aulas de artes ministradas por mim no turno noturno
para quatro turmas da Educação de Jovens e Adultos (Ciclo de Alfabetização, Ciclo II, Ciclo III e
Ciclo IV). Hoje, educadores e educandos de toda escola realizam sua manutenção, promovendo
novas modificações e ampliações. Proposições artísticas são realizadas nesse lugar que antes era tido
como abandonado, pouco habitado (por conta do mau cheiro da fossa que o invadia) e com restos de
construção.

Utilizo a metáfora do “Sul” neste trabalho, pois ela auxilia na análise de um espaço que surge através
da prática do professor-performer ao experimentar outros saberes que muitas vezes não são
valorizados pela pedagogia tradicional. Aprender com o “Sul”, conforme indica o sociólogo
português (SANTOS, 2004), seria suspender as certezas que pairam no cotidiano escolar, investindo
em proposições inventivas e complexas.

Localizando a pedagogia tradicional como reprodutora de um saber regulador, conecto ao que
Boaventura (2011) afirma sobre a produção de conhecimento da ciência moderna. Segundo o autor,
ela desenvolve um projeto de pesquisa científica que começou a despontar no século XVI, mas que
só se constituiu efetivamente em meados do século XIX. Iniciando-se nos liames das ciências
naturais, elaborou um olhar biológico sobre os fatos, providenciando o distanciamento entre sujeito e
objeto. Nesta racionalidade, nomeada pelo sociólogo como paradigma dominante (SANTOS, 2011,
p. 68), o princípio de organização é almejado, pois acredita-se que a natureza é regida por leis
combinatórias e organizadas.

Aliado ao paradigma dominante, Boaventura identifica o conhecimento-regulação que parte do caos -
tido como efeito da ignorância (etapa inicial da busca pelo saber) - para a ordem - momento final do
processo de descoberta (SANTOS, 2011, p. 29). Requer que o pesquisador revele princípios gerais
do objeto de estudo, produzindo a representação deste, através de considerações com contornos mais
claros e delimitados - neste caso a quantificação, entendida a partir do princípio de ordenamento, é
bem-vinda como ferramenta metodológica.

Como alternativa, o autor apresenta o paradigma-emergente produtor do conhecimento-emancipação.
Este saber parte da ignorância para se chegar à solidariedade, agregando um caráter autobiográfico à
investigação (SANTOS, 2011, p. 83), pois valoriza-se um saber local que é disseminado por meio de
um discurso argumentativo. Nesta perspectiva, conhecer não tem a ver com descobrir, mas com criar,
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alocando o objeto também como sujeito que produz saberes relevantes, mesmo antes do pesquisador
se lançar no campo de investigação.

O conhecimento-emancipação legitima a importância do pesquisador de estar atento ao que é posto
em plano inferior no local onde ocorre a investigação. Ou seja, nesse paradigma que se apresenta,
zonas periféricas são habitadas para que, a partir delas, novos conhecimentos possam ser produzidos.

Ao mencionar a metáfora do “Sul”, o autor português indica a necessidade de se aprender com o que
foi menosprezado pela tradição científica arraigada em traços, ainda, colonialistas. O “Sul”, portanto,
não apenas representa uma localização geográfica, pois ao reconhecê-lo como um ambiente de
resistência ao que foi produzido no “Norte”, busca-se “o que não foi totalmente desfigurado ou
destruído por essa dominação” (SANTOS, 2004, p. 18).

Na introdução do livro “Epistemologias do Sul” (2009), organizado por Boaventura Santos e Maria
Meneses, afirma-se que o processo de colonização não aconteceu apenas a nível territorial, como
também gerou uma dominação epistemológica, por meio de uma relação desigual de saber-poder. O
“Norte” global, representado pela ciência moderna, centralizou a produção do conhecimento
“relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade.” (SANTOS; MENESES, 2009,
p. 07). O “Sul”, como metáfora do sofrimento humano (SANTOS, 2004, p. 6), surge em cena para
dar visibilidade a saberes que foram negligenciados por uma perspectiva epistemológica que valoriza
uma visão eurocêntrica e colonizadora do conhecimento.

Propondo uma aproximação entre a metáfora do “Sul” e sua relação com a prática do
professor-performer, interessa-me tensionar a prevalência de uma visão de mundo baseada nos
intelectualismos. As aulas, nesta perspectiva, são encontros com saberes marginalizados por não
estarem inseridas em um tipo de conhecimento dominante que propõe a regulação dos corpos.

Cabe aqui a pergunta: o que seria o “Sul” da escola? Uma imagem possível para responder a essa
questão é a de uma terra que precisa ser revolvida constantemente a fim de mantê-la fértil,
descompactando o solo, acrescentando adubo, umedecendo-a e semeando vida. Cheguei a esta
conclusão, pois durante as aulas eu e os educandos ficamos incomodados com um espaço
abandonado que havia em frente ao Laboratório de Artes. Este lugar servia para jogar restos de
construção ou materiais que a escola descartava; a terra era seca, o solo compactado e o mau cheiro
de esgoto invadia aquele lugar.

Estava ministrando aulas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) - turno noturno - quando
descobri que muitos discentes gostavam de plantar ervas medicinais em casa. De repente, surge a
ideia de aproveitar aquele terreno para criar nosso próprio jardim, a partir da doação de mudas que
os discentes trariam. Enfrentei, então, minha primeira dificuldade. Como iria plantar se o solo
estava endurecido? Notei que precisava ir em um horário extra para descompactar a terra. Porém,
nunca havia plantado e minha inexperiência trouxe o desafio de aprender outras práticas que não
estava acostumado a experimentar na escola.

Nesse sentido, me reconhecer como professor-performer ajudou em um processo que se inicia
percebendo assuntos emergentes, encontros nos corredores da escola, os planejamentos
pedagógicos. Esses temas perpassam não só a escola, mas as aulas de artes servindo como
provocação para intervenções artísticas. Os planejamentos que desenvolvo, possui, contudo, uma
abertura para a imprevisibilidade dos acontecimentos, para um não- saber permitindo mudanças de
percurso como, por exemplo, alterações substanciais na definição dos conteúdos e na realização de
atividades. Estou sempre - ou ao menos me esforço para estar - atento aos movimentos que uma
aula provoca, podendo captar algum evento.

No caso deste ensaio reporto-me ao incômodo que tanto eu quanto os educandos sentiam por aquele
lugar que passávamos diariamente, mas não dávamos muita importância, pois nos trancávamos na
sala e seguíamos um conteúdo predefinido. Até que um dia o mau cheiro ultrapassou as brechas da
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porta e janelas, incomodando a mim e aos discentes de tal forma que decidimos lidar com esse fato
de forma criativa. Presencie uma possibilidade de desvio, pois havia planejado para aquelas aulas a
leitura de contos sobre o bairro da Penha – PB (local onde a pesquisa foi desenvolvida) e exercícios
corporais que utilizassem as sonoridades da região[i] (barulho de mar, vento, cantos de uma
procissão) como estímulo ao movimento.

Volto ao que mencionei anteriormente sobre a relação da metáfora do “Sul” e o trabalho de revolver
a terra, pois no momento em que os discentes me falaram sobre seus interesse por plantas, percebi
que havia algo pulsando, uma matéria viva que fertilizaria o chão, não só da escola, como também
do plano de ensino anual. Voltei aos meus registros e decidi mudar os procedimentos
metodológicos, cavando e misturando a terra para que ela gerasse vida.

Não vínculo a prática do plantio em ambientes escolares com o ineditismo. Muitas instituições,
principalmente àquelas que dialogam com uma pedagogia crítica[ii], utilizam tal recurso no seu
fazer educativo. No contexto do ensino das artes, temos a Black Mountain College. Fundada em
1933, oferecia propostas experimentais que relacionava a arte com outras áreas de conhecimento.
Dentre as práticas desenvolvidas estavam o cultivo da terra (RACHEL, 2013, p. 50) e cozinhar.

Algumas escolas do município de João Pessoa - PB, possuem espaços dedicados ao paisagismo ou à
ornamentação de lugares com plantas. Porém, acredito que o “Espaço Verde” oferece uma proposta
diferenciada, primeiro pelo seu caráter coletivo, que envolve toda a comunidade escolar. Não é
apenas um espaço de passagem, mas atende ao princípio pedagógico, pois muitos educadores dos
três turnos o utilizam para desenvolver atividades que promovem uma interação entre os
componentes curriculares (principalmente entre arte e ciências). Identifico essa relação dinâmica
entre os conhecimentos, por meio do relato da supervisora pedagógica da escola, quando afirma que
o “Espaço Verde” promove um movimento circular entre os saberes.

Eu diria que é um espaço de circularidade do conhecimento, dos saberes;
um saber que circula. Não é um saber que vem de um conhecimento
científico, tão somente, mas é um saber que se mistura com conhecimento
do professor, com o conhecimento dos alunos, da comunidade. (Relato da
Supervisora Pedagógica: 06/03/2017)

Esse caráter multidisciplinar que o “Espaço Verde” acaba estimulando, levou-me inicialmente a
questionar sobre meu não-saber nesta área: “não sou educador de ciências e não tenho competência
técnica para isso, como realizar uma ação que não está diretamente ligada às habilidades que
desenvolvi durante minha formação (licenciatura em teatro)”? Houve uma resistência inicial, pois
havia uma defesa da minha parte em não lidar com atividades que fugissem da área na qual fui
formado. Qual a relação de criar um espaço verde com os conteúdos referentes ao teatro?

Esses questionamentos me vieram, pois há uma defesa de alguns arte-educadores brasileiros para
que os docentes trabalhem a partir da sua especialidade. Esta luta influenciou debates a nível
nacional, influenciando, por exemplo a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9.394/96. Em 2016 uma emenda constitucional modifica o artigo 26, especificando as linguagens
artísticas (teatro, dança, música e artes visuais) no ensino de arte. A argumentação para que o teatro
seja uma área de conhecimento autônoma é uma resistência ao discurso de transformá-la em
recursos didático (servindo como ferramenta metodológica de outra área) ou como atividades
recreativas (FIALHO, 1998, p. 18).

Com relação à formação inicial dos docentes de teatro, sua base legal consta nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Teatro presente no parecer CES (Câmara de
Educação Superior) / CNE (Conselho Nacional de Educação) 0146/2002. Essa legitimidade, dá
margem para a criação de cursos superiores que trabalhem com conteúdos específicos do campo em
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questão. O arte-educador deixa de ser formado a partir do antigo curso de Educação Artística, sendo
encaminhado a um modelo de formação profissional que valoriza a especificidade de uma
determinada linguagem.

Recentemente, temos a Base Nacional Comum Curricular que cita o teatro, a dança, as artes visuais
e a música como parte integrante do currículo escolar. A versão final desse documento foi
publicada no segundo semestre de 2017[iii] e apresenta, dentre outros aspectos, objetivos de
aprendizagem para o ensino básico, determinando o que deve ser trabalhado em cada etapa escolar.

Embora a BNCC mencione as especificações artísticas, arte-educadores criticaram o fato da arte
perder seu lugar de área de conhecimento, passando a fazer parte das linguagens. Além disso, o
teatro, por exemplo, passa a se chamar de subcomponente da arte. De acordo com José Peres (2017,
p. 31) essa decisão dá margem para leituras equivocadas, reconduzindo o trabalho artístico na
escola como uma atividade polivalente.

O fantasma da polivalência e o receio de lidar com outras atividades que não têm relação direta com
a formação inicial que tive, fez-me repensar sobre o título de docente de teatro. Percebi que as ações
e os projetos que desenvolvia na escola, conduzindo-me a me relacionar com outros campos de
conhecimento, de forma que o título de docente de teatro não era mais suficiente.

Eu também atuo a partir da linguagem teatral, mas ao autodeclarar professor- performer me coloco
em uma postura de potencializar o que produz vida em mim e na escola, possibilitando o trânsito
por entre os campos de conhecimento a fim de encontrar diálogos entre o artístico e o pedagógico.
Sinto-me desafiado a aprender saberes que não estão ligados diretamente a minha formação inicial
(licenciatura em teatro), mas que ao investigar novas proposições artísticas acabo percebendo o
professor-performer como uma potencialização de ações de caráter múltiplo.

Nesse sentido, cheguei à conclusão de que “plantar”, “trabalhar com a terra” tem a ver com
performar os espaços da escola. Performar no sentido de permitir outros usos ao que é comumente
feito. Minha inquietação, dialoga com o questionamento da pesquisadora Mônica Bonatto (2015, p.
102): “Como habitar o espaço da escola, ainda que por um curto intervalo de tempo, de uma outra
forma, buscando novos modos de relação com o ambiente escolar?”

Denise Rachel emite uma possível resposta, afirmando que o professor-performer, visto como
conceito, pode ler lido “como possibilidade para a proliferação de formas heterogêneas de lecionar
e lidar com o ambiente educativo, principalmente em relação à área das artes.” (2013, p. 48) A
autora ainda afirma que esse sujeito híbrido apresenta uma mudança de paradigmas, pondo em
xeque um discurso que atribui considerável relevância aos especialismos, prezando por um domínio
maior dos conteúdos. Para Rachel, o professor- performer oferece não uma defesa disciplinar, mas o
desenvolvimento de saberes significativos, a valorização das individualidades, compartilhando e
não compartimentando os conhecimentos.

O desejo por uma mudança de paradigma no sistema educacional, tem relação estreita com uma
propositura artística que foge das convenções instituídas, gerando questionamento e conduzindo a
uma experimentação nos “modos e fazer”. A professora-performer citada no parágrafo anterior,
indica que tal práxis está relacionada “aos mais diferentes estudos da atualidade” (RACHEL, 2013,
p. 40), estabelecendo relações com temas como condições sociais, gênero e etnia. Outro aspecto
importante é o destaque às narrativas e diferentes histórias de vida, tanto dos educandos como do
educador, levando-os a “produzir e experienciar não só conteúdo (arquivo) mas repertorio (saber
encarnado)” (RACHEL, 2013, p. 40).

Agregar o interesse pelo cultivo de plantas nas aulas de artes me levou à criação de mundos.
Aproveitava o momento do intervalo para perguntar aos docentes de ciências onde havia cursos
disponíveis sobre o cultivo de plantas e temas afins. Encontrei dois cursos on-line, um sobre
“Jardinagem e introdução ao Paisagismo” e outro acerca do “Uso das plantas medicinais”.
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Participei também de oficinas presenciais sobre germinação, tipos de solo, Agroecologia,
biofertilizantes, dentre outros. Mas aprendi mesmo na prática, errando e acertando. Fui em horários
extras à escola; às vezes só, em outros momentos acompanhado com algum amigo ou familiar ou
colega de trabalho que se dispunha a me ajudar. Embora pareça um trabalho a mais, sentia-me vivo.

Educandos e educadores da escola, aos poucos foram valorizando aquele trabalho que inicialmente
era lido como uma ação do turno noturno. Cada um foi dando sua contribuição e as plantas foram
aos poucos se desenvolvendo. A gestão da escola ao perceber que o trabalho se desenvolvia,
ofereceu uma carga horária para trabalhar com projetos na escola, reconhecendo o caráter
pedagógico e coletivo do “Espaço Verde”. Aos poucos mais pessoas chegaram para ajudar,
ampliando as possibilidades das ações, unindo forças, transformando práticas individuais em
coletivas e desenvolvendo o cuidado na escola, como afirma a educadora de educação física.

Minha relação com o “Espaço Verde” é uma relação de vitalidade, é uma
relação de cumplicidade. Na verdade, eu começo com o verde dos jardins,
na parte superior da escola. Nesse processo de organizar a vida na escola e a
dimensão do cuidado, vai aparecendo em seguida o “Espaço Verde” como
provocação do professor Maurício, ampliando essa dimensão do cuidado.
[...] Eu acho que o “Espaço Verde” na escola da Penha é um pouco desse
lugar que a gente aprende um pouco a humanizar-se, a ser gente, a cuidar do
outro. (Relato da professora - 28/02/2018).

A educadora acima citada é a parceira mais importante do “Espaço Verde”, sempre presente, me
ensinando mais sobre as plantas, doando materiais, indo comigo em horários extras e participando
de cursos on-line e presenciais sobre o cultivo da terra. Mesmo eu tendo pouco tempo de
experiência profissional, fico impressionado com seu vigor e atuação política. Para escrever esse
texto, compartilhei com ela minhas dúvidas e minhas inseguranças. Houve um momento que olhei
pra ela e disse: “Você é apaixonada pela escola?”. Esperava uma resposta comedida, aguardava um
certo tom de cansaço pelos anos dedicados ao ato de educar. Porém, para minha surpresa ela disse:
“Maurício, a gente só faz tudo isso porque somos apaixonados.”

Assim como ela, outros parceiros atuam no “Espaço Verde”. Os Monitores de Artes[iv] são alguns
desses agentes. Eles atuam no turno da manhã cuidando diariamente das plantas. Uma escala foi
criada, dividindo tarefas e definindo as atividades a serem realizadas. Mesmo tendo essa
organização prévia, sinto eles motivados e interessados, sugerindo ideias e colaborando para a
manutenção e ampliação do espaço.

No turno da tarde, no qual funciona o Pré-escolar e o Fundamental I, algumas pedagogas
começaram a desenvolver atividades, ajudando na manutenção do “Espaço Verde”, conforme indica
a supervisora pedagógica do turno da manhã:

Foi criado um lugar na escola que não só atendia no horário de trabalho do
professor Maurício. As professoras da tarde que trabalham diretamente com
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental [...], fazem um uso muito
interessante, por exemplo: colher algumas ervas para fazer chá, pedir para
que os alunos trouxessem outras plantinhas da sua casa… (Relato da
Supervisora pedagógica - 06/03/2018)

No início da implementação do “Espaço Verde” uma das dificuldades vivenciadas foi a conservação
das plantas, pois algumas acabavam sendo danificadas pelos educandos que brincavam naquele
espaço. Os educadores da escola me orientaram para criar cercas com o objetivo de impedir a entrada
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das crianças e seu contato com as plantas. Porém, resolvi ir conversar com elas. Estabeleci contato
com as educadoras, de forma a responsabilizar os discentes pela preservação do espaço. Como
resposta, não foi preciso construir cercas, pois eles se sentiram participantes do processo de cuidado.

Da parceria com o Fundamental I surgiram produções surpreendentes. Uma delas é o crescimento
inesperado do pé de manjericão, plantado por uma menina e sua educadora. Para relatar esse
acontecimento, que julgo um dos principais fatores que me levou a pensar sobre o “Sul” da escola e
sua relação com terrenos férteis, menciono um texto escrito pela pedagoga. Ela me enviou por
e-mail um arquivo sob título “A menina e o manjericão”. Embora o trecho seja relativamente
grande, ele apresenta um processo poético e, em minha opinião, cheio de metáforas para refletirmos
sobre a execução de práticas educativas que visam desenvolver o cuidado.

Cheguei na sala com um galho de Manjericão. Era um galho que peguei no
pé de manjericão que tinha na casa da minha tia e por já ter plantado em
casa algumas vezes, sabia que iria dar certo na nossa aula. Havia levado
também terra e um vasinho bem pequeno. Iniciamos a roda de conversa
cheirando a planta e T[v] sempre muito solícita, concentrada e cuidadosa,
ficava me auxiliando em tudo. [...] Para toda a turma - e isso foi das coisas
mais incríveis - o manjericão era de T e esse fato nunca trouxe desconforto
ou briga. Todos eram responsáveis pelo bem estar da planta. [...] Um dia ela
chegou com um balde de plástico que era um vasilhame de manteiga, disse
que era um vaso para por sua planta. Pegou tinta, ainda muito ansiosa e
começou a pintar o balde, ansiosa pelo novo ambiente. O manjericão se
desenvolveu no vaso que T trouxe. O ano letivo foi passando e quando
chegou outubro, no mês das crianças, a escola elaborou um calendário com
uma programação para cada dia da semana. Em um desses dias, tivemos
uma aula corporal, lúdica, com a professora de artes. Durante essa aula, T
não conseguia se concentrar, não fazia os movimentos, atrapalhava bastante
e eu falei pra professora que íamos sair - eu e T - para ver vermos as plantas.
Subi até nossa turma e arranquei um galhinho do manjericão e a levei ao
“Espaço Verde” [...], disse a ela que ali, no chão, seria um bom lugar para
plantar. T sentou, cavou com as mãos, e plantou o manjericão dela. [...]
Íamos alguns dias da semana colocar água e observar o crescimento das
plantas. Em pouco tempo esse pezinho cresceu bastante e ficou por ali
durante todo o verão. No início do ano posterior, no primeiro dia de aula,
chamei T e a levei para ver o manjericão. Ele estava do seu tamanho. Só não
estava maior que o sorriso que ela carregava ao sentir o bem que aquela
plantinha, que um dia era só um galho fazia pra todo aquele ambiente que se
cobria de verde.

O manjericão plantado pela educanda me fez pensar sobre o que estou chamando de “Sul” da
escola. Ao olhar essa planta e sua resistência, mesmo diante de um cotidiano árido, pude estabelecer
uma relação com a minha luta por uma educação pública de qualidade e meu esforço para que o
artístico converse com o pedagógico. Mas havia algo que me chamava atenção, aquele manjericão
só foi plantado porque a pedagoga, com sua sensibilidade, deu atenção ao desvio oferecido pela
discente. Essa mudança de percurso, proliferou vidas, ou em outras palavras novos mundos, porque
um terreno foi fertilizado.

Fazendo uma analogia com o trabalho docente, seria abrir-se para que as microrrelações conduzam
à lugares não programados de antemão. “Fertilizar o chão” não significa o êxito de práticas, em
uma lógica simplista (investimento = sucesso) mas uma abertura que reconhece a escola como um
laboratório de experimentação.
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Acredito que o manjericão representa, neste texto, a criação de mundos através de uma perspectiva
que reconhece o “Sul” da escola com um fazer que exerce relação com: solidariedade (SANTOS,
2011, p. 30), intervenção do cotidiano (BONATTO, 2015, p. 103); compartilhamento de
conhecimentos (RACHEL, 2013, p. 40); experiência (LARROSA, 2016b, p. 34); processo de
criação e experimentação (CIOTTI, 2014, p. 43); “procedimentos - multiformes, resistentes,
astuciosos e teimosos - que escapam à disciplina” (CERTEAU, 1998, p. 175).

Tais aspectos é uma maneira de organizar em palavras o que pude perceber, ao ser surpreendido
com um enorme manjericão, seus abundantes galhos e suas inúmeras inflorescências. Estava em um
momento de elaboração, um pouco mais elucidativa, do que seria o “Sul” da escola quando ocorreu
esse encontro:

[...] o que mais me impressionou foi o manjericão, plantado por T (uma
discente da tarde). Ao olhar para a planta vi o trabalho de toda a escola [...].
Percebo que espaços como esses permite uma interação maior entre toda
comunidade escolar. [...] O “Espaço Verde” exige um outro movimento que
a rotina tradicional da escola não contempla. (Diário de campo -
09/02/2017)

O crescimento do manjericão trouxe novas ideias. Uma delas foi uma atividade que envolveu a
cozinha da escola. A sugestão foi da assistente social que na sala dos educadores sugeriu: “Maurício
seria bom fazer um molho pesto com esse manjericão.” Outro desafio, pois não tenho quase
nenhum dote culinário. Fui à internet procurar a receita e seu processo de fazimento: manjericão,
azeite, alho, nozes e queijo parmesão (foram os ingredientes que encontrei). Tentei fazer em casa,
pois nunca havia provado. Achei o sabor estranho no primeiro contato, mas fui gostando
paulatinamente.

Lancei a proposta para o oitavo ano de fabricar o molho, sugerindo que iríamos comer com
macarrão. Dividi os educandos em dois grandes grupos, um ficou responsável por organizar e
ornamentar a sala, para que ela tornasse nosso “restaurante”; o outro grupo deveria colher o
manjericão, separar e preparar os ingredientes, reunir os equipamentos e preparar o molho. Os
discentes ficaram empolgados me pedindo materiais do Laboratório de Artes para ornamentar a
sala, enquanto a outra metade da turma se reunia na cozinha da escola.

Molho pronto e aquela expectativa de comer algo diferente. A cor verde em cima do macarrão foi
uma das primeiras impressões que soou com um tom de incerteza. “Será que isso presta?”, alguém
me pergunta. “Prove”, foi a minha indicação. Aos poucos pude perceber que a maioria não gostou
do sabor e me pediu para acrescentar sardinha ao prato (um dos ingredientes do lanche desse dia,
oferecido no momento da merenda). Falei para eles que quando a gente come algo diferente,
principalmente o que não estamos acostumados, uma das sensações que possivelmente sentiremos é
o estranhamento. Fiz relação com as aulas de artes e falei que o mais importante daquela atividade
foi o trabalho coletivo e a experimentação, na qual todos se empenharem.

Outra atividade que envolveu os turnos da manhã e da noite, foi a oficina de grafitti. Durante uma
visita ao “Espaço Verde” alguns educandos sugeriram uma intervenção visual nas paredes. Levei a
sugestão para as supervisoras pedagógicas que abraçaram a ideia e me auxiliaram a levantar
recursos financeiros para realizar a ação. Foi um trabalho de produção intenso que necessitou de
muitas “mãos” para a sua realização.

Novamente lidei com conhecimentos que não tinha muita aproximação. Chamei alguns parceiros
para ministrar a Oficina de Grafitagem[vi] um educador de artes visuais e dois monitores (um
ex-educando da escola que era grafiteiro; um educando do Ciclo IV (EJA) que se autodenominava
pichador). Foram ao todo 12 horas de aulas, divididas em quatro dias durante o mês de maio (2017).
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Participaram 20 educandos, tanto do Fundamental II (ensino regular) como da Educação de Jovens
e Adultos (Ciclos referentes ao Fundamental I e II). A oficina reuniu distintas faixas etárias, com
participantes entre 11 a 45 anos.

As aulas foram divididas em quatro momentos, da seguinte forma:

• Breve panorama histórico sobre o grafitti. Apresentação das principais diferenças entre
grafitagem e pichação, bem como exemplos de artistas nacionais e internacionais que atuam
nestas áreas;

• Criação de projetos visuais. Os educandos criaram seus desenhos a partir de um tema. Foi
utilizada a técnica do negativo e positivo;

• Manipulação do material. A turma foi dividida em dois grupos. Os monitores que já tinham
prática com o material, conduziram o processo que objetivava apresentar princípios básicos
com relação ao traço, manipulação da tinta, contornos, sombreamento, dentre outros.

• Neste último momento os participantes criaram um grafite nas paredes da escola a partir do
que foi criado nos projetos visuais.34

A fabricação do molho pesto e a Oficina de Grafitagem, descritas nos parágrafos acima, são
exemplos de atividades provenientes do “Espaço Verde”, levando-me a perceber a ampliação das
possibilidades que ele estimulou tanto em mim quanto nos demais educandos e educadores.
Identifico-o como um espaço alternativo, onde amplia-se a experimentação de propostas
diferenciadas. Isso não significa um desprestígio à sala de aula convencional, mas uma atitude de
cooperação, onde as ações são correlacionadas estimulam novas ações coletivas, conforme aponta
um trecho do relato abaixo:

O que começou com uma motivação, diria individual, foi tomando conta de
outros profissionais da escola, tanto da docência como também de trabalhos
mais gerais e administrativos. E por fim, que aí eu acho um grande salto,
Maurício introduziu na sua prática pedagógica. (Relato da Supervisora
Pedagógica - 06/03/2017)

Aprendi algo que minha avó dizia sempre: “tudo só quer zelo”. O trabalho de fertilizar o solo e tirar
seus pedregulhos é pesado, a princípio você só consegue ver um punhado de terra remexida e
parece que nada vai acontecer ali. Porém, aos pouquinhos vai aparecendo uma semente que germina
ali, uma muda que se desenvolve acolá, formigas e gafanhotos aparecendo para se alimentar,
minhocas se contorcendo, flores desabrochando. A terra me ensinou que “tudo que é vivo morre”
(SUASSUNA, 2004, p. 56), como diz o personagem Chicó na peça “Auto da Compadecida”. Esses
ensinamentos eu já havia escutado, mas cultivar produziu um outro tipo de compreensão que têm a
ver com a pele, suor, cortes, esforço, podas, água.

Se algumas coisas morrem, outras se mantêm vivas. Desde a criação do “Espaço Verde” na escola,
há períodos de recesso escolar que as plantas sofrem, pois poucas pessoas se dispuseram a cuidar
daquele local. Porque não é só regar o terreno, mas a prática do cultivo engloba também a poda, o
controle de pragas e ervas daninhas, fertilização, limpeza, aproveitamento de matéria orgânica,
substituição de mudas. Nos períodos em que há poucos funcionários na escola, o “Espaço Verde”
passa por um processo no qual só as plantas mais resistentes conseguem sobreviver.

As férias escolares entre o ano de 2016 e 2017, foi um momento decisivo para muitas plantas. Foi
também um desafio para a escola cuidar daquele lugar. Esperava a morte de muitas plantas pela
sequidão da terra e pelo descuido para com aqueles seres vivos. Porém, para minha surpresa,
espanto-me ao encontrar o desenvolvimento daquilo que foi pensado à princípio nas aulas de artes e
agora passa a ser cuidado coletivamente e entendido como um espaço colaborativo e pedagógico da
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escola.

Durante as férias não visitei a escola, mas ficava pensando no espaço verde
que criamos ano passado e isso gerava uma certa preocupação. [...] Quando
voltei das férias a primeira coisa que fiz na escola foi visitá-lo. [...] Para
minha surpresa as plantas estavam vivas, com exceção do pé de maxixe que
morreu. Um funcionário da escola me disse que este tipo de planta morre
naturalmente quando chega uma época do ano. Com relação às outras
plantas, todas estavam lindas e haviam se desenvolvido bastante. A citronela
grandiosa, o maracujazeiro subiu pelas grades enferrujadas, as duas
pimenteiras dando muitos frutos, o abacaxi desafiava o ambiente com seus
espinhos, a hortelã exalando um cheiro gostoso. (Diário de campo:
09/02/2017)

O aspecto coletivo levou a outros profissionais defenderem a conservação e preservação deste
espaço. Digo isso, pois a escola, desde do ano de 2017, vem passando por um período de perda da
autonomia, mediante a relação que estabelece com a prefeitura. No ano mencionado, foram
realizadas eleições para gestores, porém elas foram invalidadas por uma ordem judicial que
entendia, como comissionados, os cargos referentes à direção escolar. Logo, estes não deveriam ser
escolhidos pela comunidade escolar, mas indicados pela prefeitura. Alguns educadores da escola,
inclusive concordo com esse posicionamento, entenderam a situação como um retrocesso, de viés
antidemocrático, pois os profissionais envolvidos na gestão da instituição passam de representantes
da escola para representantes da prefeitura.

Um dos efeitos desse retrocesso foi uma reforma na infraestrutura da escola que chegou
inesperadamente no meio do ano letivo de 2017, interrompendo as aulas por mais de dois meses e
modificando os espaços da escola sem levar em consideração um processo pedagógico. Não saberia
se o “Espaço Verde” iria resistir no meio da poeira e dos restos de construção. O docente de
ciências, um dos parceiros do “Espaço Verde”, comentou essa perspectiva de reformar a
infraestrutura escolar, comandada pela gestão municipal. Para ele há um predomínio de uma visão
de que a escola formal só se efetiva com muros, concretos e salas fechadas.

Iniciativas como a do ESPAÇO VERDE também sofrem, porque não,
críticas de mutilação à sua ideia implantada, na forma em que é conduzida
num ambiente em que a sua área executada, abrange bastante área da
edificação escolar, podendo dar mais espaço a locais mais formais de
educação, ou onde serve de local para abrigar pragas, ou juntar ‘lixo’ ao se
ter folhas caídas ao chão. Tudo isso não passando de uma visão linear,
homogênea demais, ausente da outra visão real, que é a da interatividade
espacial, das cadeias alimentares, da ciclagem da matéria etc, a qual
considera o humano apenas mais um ser vivo, contudo, não alheio a essa
integração natural aos elementos de sua composição. (Relato do docente de
Ciências - 07/03/2018)

Com o fim da reforma encontro as plantas danificadas, o terreno com muita erva daninha e o solo
ressecado. Porém, as plantas resistiram, mostrando-me a força que elas tinham. Parece que elas me
falavam, dando-me estímulo. Havia uma delas que estendeu uma de suas partes, por onde se
produziu um punhado de flores amarelas. Após reorganizar o “Espaço Verde” pude perceber que
ele havia ganhado, com a reforma, uma iluminação específica, ajudando a desenvolver atividades
no período noturno. Ao conversar com a gestão da escola, fiquei sabendo que a prefeitura, embora
mantivesse o espaço, divulgou para toda a comunidade a implementação de uma creche.
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Com a reforma da escola, eu confesso que fiquei com muito medo que o
espaço fosse destruído, mas a gente manteve. E infelizmente ou felizmente
o espaço ficou tão agradável, tão bonito que parece (isso é uma impressão,
não é uma afirmação) que os olhares do poder público focaram naquele
espaço e visualizaram uma creche. Atualmente a escola está com um projeto
de creche, aguardando que ela funcione no lugar no qual funciona o
“Espaço Verde” e a gente ficou com muito medo. Eu, particularmente fiquei
receosa que aquele espaço não seja mais da escola, ser só da creche e
infelizmente ainda não temos uma definição se creche vai existir ou como
vai ser ocupado esse espaço. (Relato da supervisora pedagógica -
06/03/2017)

Coincidência ou não, todo esse retrocesso, de caráter antidemocrático, chega à escola em um
período delicado para o Brasil. Uma crise política que sucedeu fatos como o impeachment de uma
presidenta eleita pelo voto popular e, consequentemente, a posse de um presidente interino. Desde
então, temos assistido a aprovação: de diversas reformas, dentre elas a trabalhista; da PEC 241 ou
55 (Proposta de Emenda Constitucional) que congela os gastos públicos por um período de 20 anos;
do arquivamento de denúncias envolvendo, tanto o presidente interino como muitos deputados e
senadores, em crime como lavagem de dinheiro. Além disso temos ações, expedidas pelo governo
federal, como o perdão de dívidas bilionárias de empresas privadas; autorização, por meio de um
decreto, que permitia a exploração de uma área considerável da floresta amazônica por empresas
privadas, ameaçando a extinção de reservas ambientais; a exclusão do Ministério da Cultura, no
período inicial da vigência do governo interino.

Esse panorama nacional chega à escola, nesse período, gerando inúmeros debates na sala dos
educadores. Um grupo de docentes, inclusive eu faço parte, a todo momento relembra que
gradativamente estamos perdendo direitos substanciais e isso afeta a todos, inclusive a população
mais pobre. Esses debates influenciaram a realização de encontros com toda a escola a fim de gerar
uma discussão sobre o cenário político brasileiro e como ele afeta a educação pública. Um dos
momentos que considero de grande importância foi a formação de uma mesa sob o título “O
impacto da PEC 241/55 nas políticas educacionais”. O evento teve como palestrante principal o
cientista político José Henrique Artigas de Godoy (UFPB) e ocorreu no mês de novembro do ano de
2016, contando com a presença de educadores não só da Escola da Penha, como de outras unidades
de ensino.

Desde que comecei a trabalhar nesta instituição no ano de 2015, tenho percebido a escola pública
como um lugar onde podemos criar alternativas que evidenciam princípios democráticos, em defesa
de uma educação de qualidade. Considero importante mencionar isso nesta pesquisa, pois acredito
que essas práticas coletivas (frente à retrocessos políticos, sociais, econômicos) fazem brotar a
esperança. Não no sentido de um princípio geral, de um futuro geral, mas uma esperança que reside

[...] na possibilidade de criar campos de experimentação social onde seja
possível resistir localmente às evidências da inevitabilidade, promovendo
com êxito alternativas que parecem utópicas em todos os tempos e lugares
excepto naqueles em que ocorreram efetivamente. (SANTOS, 2011, p. 36)

Os debates encaminhados pelos docentes fortaleceram nosso sentimento de grupo. Embora a gestão
escolar tenha perdido seu princípio de autonomia (pois passam de representantes da comunidade
escolar para interventores indicados pela prefeitura), um dos lugares de fala que ainda temos para
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reivindicar nossos direitos é o conselho deliberativo[vii]. Considero relevante mencioná-lo neste
trabalho, pois alguns educadores que fazem parte deste órgão, levantaram-se em defesa do “Espaço
Verde”, por considerar sua relevância no processo pedagógico. Como ação política, foi pautado em
uma das reuniões, a preservação do espaço, mesmo diante das suspeitas de sua possível extinção.

Alguns profissionais sabem da importância do “Espaço Verde” na escola,
diante dos diversos projetos que foram desenvolvidos. De forma, que em
uma reunião do conselho deliberativo, que eu participei, foi pautada a
manutenção do espaço, como um espaço que é extremamente importante
para as questões pedagógicas, as questões sociais, culturais (pois estamos
trabalhando também o conhecimento das famílias da comunidade da Penha,
com relação às ervas, as plantas). [...] Desde o seu surgimento, o “Espaço
Verde” só vem provar que ele contribui para a formação desse sujeito que
está na escola, não só do ponto de vista cognitivo, mas atitudes, dos
procedimentos. (Relato da Supervisora Pedagógica - 06/03/2018)

Outro membro do conselho deliberativo escolar que defendeu a permanência do “Espaço Verde” na
reunião, mencionada no relato acima, foi o docente de ciências do Fundamental II. Segundo o
educador, este espaço oferece uma oportunidade para os educandos desenvolverem a sua integração
com a natureza, bem como trabalhar a cooperação e o comprometimento pelo cuidado com o meio
ambiente.

Estabelecer cada vez mais o caráter da cooperação, ao invés da competição,
é papel de toda a comunidade escolar na riqueza de seus atores, mesmo que
isso se refira a ação de uma simples doação de muda, ou semente, ou galho,
ou erva e o seu plantio, e o zelo conjunto de tudo isso após vingado no solo.
Bem como é papel dessa mesma escola, a sua resistência de manter-se,
frente a adoção de um modelo de ambiente sinérgico e de integração como
este do ESPAÇO VERDE, sinalizando em sua época atual, esse tal percurso
da vida que gera conexão com o todo. (Relato do docente de Ciências -
07/03/2018)

Não posso confirmar se o “Espaço Verde” permanecerá na escola, pois a prefeitura ainda não
respondeu nossas reivindicações. Porém, o mais importante ele me deixou ao lançar a pergunta:
como fertilizar o chão da escola? Tanto a nível metafórico como literal. Quando o chão da escola é
potencializado, dando espaço para que a vida - e aqui falo não apenas dos seres humanos - possa
criar novos mundos, táticas coletivas são vivenciadas.

O professor- performer, ao se deparar com o “Sul” da escola, é um agente importantíssimo nesse
processo, pois possibilita a ativação de um fazer que se dá em zonas periféricas, no sentido de não
ser contemplado pela égide de um roteiro educativo disciplinar e homogeneizante. O “Sul” da
escola seria aquele ponto nevrálgico e limiar que evidencia os saberes gerados por uma vivência
alternativa, incentivando o desenvolvimento de formas mais móveis e dinâmicas.

(In)conclusões

Quando me permito desvencilhar de um roteiro pret a porter para evidenciar algo que surge na aula
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e que de certa forma segue outro percurso das expectativas que preparei, reconheço que o mais
importante é trabalhar com a “mutabilidade do vivo” (FABIÃO, 2009, p. 64). Como afirma
Eduardo Flores, “a matéria da performance é a vida” (2005, apud FABIÃO, 2009, p. 64). O artista
mexicano afirma que o trabalho do performer seria “transformar a vida” explorando maneiras pelas
quais ela pode ser vivida.

Volto aos meus planos de aula e, como uma terra que precisa ser fertilizada, refaço caminhos
tentando reorganizar formatos, procedimentos e objetivos da aprendizagem mais adequados para as
demandas emergentes. Uma atitude artesanal de arranjar possíveis trajetos didáticos, tendo em vista
os deslocamentos pertinentes e como eles sugerem mudanças substanciais ao que foi planejamento.
Acredito que essa tarefa de efetivar encontros entre a prática pedagógica e a artística, incluindo os
documentos que devem ser produzidos pelo educador, permite um acompanhamento mais produtivo
do que foi vivenciado. Os registros oferecem um arsenal de atividades, impressões, temas, recursos
audiovisuais, que além de facilitar o compartilhamento do que foi vivenciado, disponibilizará um
acervo de materiais que poderá ser revisitado quando necessário.

Atitudes inventivas frente ao trabalho docente são práticas que ando investigando como
professor-performer. Essa inventividade, que tem relação muito próxima com a palavra “fertilizar”,
investe nas microrelações que fazem parte do cotidiano escolar e que são negligenciadas por uma
perspectiva que evidencia a transmissão de conhecimento de maneira simplista.

O “Sul” da escola, nesse sentido, - entendido como lugares marginalizados por uma tradição de que
ensinar e aprender somente se efetiva com educandos dentro de uma sala de aula tradicional e por
meio de livros didáticos - é um lugar de valorização de práticas alternativas. Entendendo o “Norte”
da escola como práticas já incorporadas pela instituição (como o uso do livro didático, sala de aula
convencional, planejamento docente, registro de aulas), reconheço o “Sul” como uma possibilidade
de dar “zoom” na inventividade do professor-performer frente ao que é considerado como estratégia
de controle e dominação. O mais importante não é propor uma relação opositiva entre “Norte” e
“Sul”, mas como eles se contrastam, se compõe e se transformam na investigação de formatos e
fazeres que evidenciam desvios e possibilitem a criação de novos mundos.

[i] Desenvolvo um projeto na Educação de Jovens e Adultos desde 2016 intitulado “Aguçamento dos
Sentidos” que tem como objetivo investigar a movimentação corporal a partir do estímulo aos
sentidos corporais. Em 2016e 2017, estabeleci uma parceria com a Licenciatura em Dança da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Coordenação do Programa de Licenciaturas
(PROLICEN), disponibilizando dois bolsistas que auxiliaram no desenvolvimento das atividades.
Para saber mais sobre o projeto, acesse: https://www.facebook.com/ArteAfetoEducacao/

[ii] Denise Pereira (2013, p. 60), em seu trabalho dissertativo, destaca dois principais autores
pertencentes à pedagogia crítica: Paulo Freire (1921-1997) - educador brasileiro - e Augusto Boal
(1931-2009) - ator e diretor teatral. Este viés pedagógico e artístico (no caso de Boal) evidencia uma
práxis emancipatória, na qual os sujeitos são protagonistas do processo de construção do
conhecimento.
[iii] O documento, bem como orientações para sua implementação nas instituições de ensino
brasileiras, podem ser encontradas em um site desenvolvido pelo Ministério da Educação. Link para
acesso: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
[iv] A Monitoria é um projeto da escola iniciado pelo docente. No ano de 2016 resolvi adotar tal
ação nas aulas de artes. Para ser monitor os educandos interessados se inscrevem no início do ano
letivo. A seleção é feita por todos os educadores a partir dos critérios de participação, interesse,
dentre outros. Esse processo não escolhe os “melhores educandos” ou os “mais estudiosos”, mas
aqueles que se interessam e apresentam um potencial que a monitoria desenvolveria a partir da
autonomia, evidenciando o discente como protagonista das atividades escolares.
[v] O nome da criança foi ocultado para preservar seu anonimato.
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[vi] Há um vídeo disponível no youtube sobre a oficina sob o título: “Oficina de Grafite no ‘Espaço
Verde Santos Tigre’ da Escola da Penha - Projeto João Pessoa PB. Link para acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=F1emNqY_XcU
[vii] De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola, o Conselho Deliberativo é um
instrumento da gestão democrática, formado por representantes de gestores, docentes, discentes,
funcionários, pais e comunidade. Reunindo-se bimestralmente ou por meio de reuniões
extraordinárias, discutem, principalmente, assuntos relacionados a aspectos, administrativos,
pedagógicos.
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