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RESUMO: As recentes teorias do conhecimento propõem um conjunto, com características
interdisciplinares, que garante uma prática do pensamento complexo. A relação interdisciplinar entre
os saberes cria redes de informações dialógicas e complementares, e conversas entre sujeitos e
contextos, estimulando a produção de conhecimentos. Como lembra Morin (2000), à medida que as
informações são distinguidas, é preciso conhecer, separar, analisar e depois voltar a unir, até ganhar
autonomia. Esta visão interdisciplinar gerada a partir de mudanças de paradigmas contribui para um
novo olhar, e para a necessidade de ressignificação e compreensão dos corpos-sujeitos, no que diz
respeito às suas implicações com os ambientes.

Palavras-chave: Educação. Interdisciplinaridade. Inacabamento. Complementaridade. Conhecimento.

ABSTRACT: Recent theories of knowledge propose a set, with interdisciplinary characteristics, which
guarantees a practice of complex thinking. The interdisciplinary relationship between knowledge
creates dialogic and complementary information networks, and conversations between subjects and
contexts, stimulating the production of knowledge. As Morin (2000) reminds us, as information is
distinguished, it is necessary to know, separate, analyze and then re-unite, to gain autonomy. This
interdisciplinary view generated by paradigm shifts contributes to a new look, and for the need for
resignification and understanding of subject-bodies, with regard to their implications for environments.

Keywords: Education. Interdisciplinarity. Unfinished. Complementarity. Knowledge.

RESUMÉN: Las recientes teorías del conocimiento proponen un conjunto, con características
interdisciplinares, que garantiza una práctica del pensamiento complejo. La relación interdisciplinaria
entre los saberes crea redes de información dialógica y complementaria, y conversaciones entre
sujetos y contextos, estimulando la producción de conocimiento. Como recuerda Morin (2000), a
medida que las informaciones son distinguidas, es preciso conocer, separando, analizando y luego
volviendo a unir, hasta ganar autonomía. Esta visión interdisciplinaria generada a partir de cambios de
paradigmas contribuye a una nueva mirada, y para la necesidad de resignificación y comprensión de
los cuerpos-sujetos, en lo que se refiere a sus implicaciones con los entornos.

Palabras clave: Educación. Interdisciplinariedad. Incompletitud. Complementariedad. Conocimiento.

Repensar a Educação a partir de novos paradigmas

A complexidade advinda da contemporaneidade tem apresentado desafios, nos conduzindo a
repensar relações que envolvem os seres humanos e o mundo atual. O mundo já não é o mesmo e
certamente os seres humanos também não o são – alteram-se visões, valores, comportamentos e,
sobretudo, suas formas de perceber, processar e expressar, com base em contínuas transformações.
Lembremos que princípios mecanicistas já não imperam nem são hegemônicos para orientar nosso
pensamento e construir nossos conhecimentos. A Física moderna e estudos em Neurociências têm,
por vias diversas, os confrontado e desmistificado.

A relação dinâmica do espaço-tempo no contexto atual estabelece a cada momento significados e
representações complexas, provocando reações adversas, na maioria das vezes, por resistências à
mudança e aceitação de novas realidades. O despreparo para lidar e compreender o contexto atual
indica que, diante das inúmeras e diversificadas informações produzidas e velozmente circuladas, o
tradicional modelo de Educação tornou-se obsoleto, incapaz de suprir tais demandas. O
desenvolvimento de conhecimentos com base no pensamento complexo pede outras formas de
atuação e para tal é necessário uma revisão da Educação diante da contemporaneidade.

Observa-se uma tendência a intercâmbios e diálogos entre diferentes áreas do saber, diferentes
culturas e práticas, antes delimitadas de maneira intransponíveis. Naturalmente, um olhar para além
das fronteiras que demarcavam disciplinas surgiu e com ele um grande interesse em parcerias na
busca de novas frentes de ação, de novos e mais abrangentes sentidos e, sem dúvida, de melhor
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compreensão de si próprio e do mundo. Procedimentos rumo à ampliação, integração, colaboração e
complementaridade têm sido evidenciados, caracterizando as ações e metas da contemporaneidade
e da investigação científica.

Tomando como referência Morin (2000), a disciplina é uma categoria organizadora dentro do
conhecimento científico que institui a divisão e a especialização do trabalho e responde à diversidade
das áreas que as ciências abrangem. Segundo o autor, a organização disciplinar foi instituída no
século XIX, notadamente com a formação das universidades modernas, desenvolvendo-se depois, no
século XX, com o impulso dado à pesquisa científica. Isto significa que as disciplinas têm uma
história: nascimento, institucionalização, evolução, esgotamento.

Diante deste paradigma em transição de questionamentos de pensamentos hegemônicos e
reguladores, concepções clássicas, compartimentadas e lineares não mais são aceitas, o que passa a
instigar a busca de alternativas, a partir de dialogias entre sujeitos, culturas, instituições, saberes e
áreas de conhecimento, com a intenção de responder e compreender os anseios dos cidadãos e às
demandas da sociedade contemporânea.

A rigor, a valorização da alteridade é uma característica marcante da pós-modernidade. Formas
diferenciadas de identidade, de visões de mundo, de comportamentos e hábitos, enfim, de referências
históricas, geográficas, culturais e/ou sociais têm atraído a atenção de instituições, da sociedade em
geral. Vivemos um momento de inclusão e não de exclusão, de envolvimento e participação coletiva,
principalmente de crianças e jovens, os potenciais sujeitos de direito de futuras perspectivas de
mudanças. Tornam-se assim imperativas as reflexões e revisões de pressupostos que sustentam
currículos, programas, e projetos no âmbito da Educação.

Interdisciplinaridade, um exercício para o pensamento complexo

Nos reportamos ao Manifesto da Transdisciplinaridade, proposto por Basarab Nicolescu, em 1999,
onde referenda-se a necessidade de laços entre as diferentes disciplinas, a respeito do conceito da
multi/pluridisciplinaridade e da interdisciplinaridade, descrevendo a seguir:

[...] a multi/pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma
mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo. Com isso, o
objeto sairá assim enriquecido pelo cruzamento de várias disciplinas. A
interdisciplinaridade tem uma ambição diferente daquela da
multi/pluridisciplinaridade, ela diz respeito à transferência de métodos de uma
disciplina para outra (NICOLESCU, 1999, p. 21-22) (grifo nosso).

Sabe-se que tanto a multi/pluridisciplinaridade quanto a interdisciplinaridade ultrapassam as
disciplinas, mas suas finalidades continuam inscritas na estrutura da pesquisa disciplinar. O que
garantiria uma transformação tanto no fazer quanto no pensar seriam mudanças de valores,
pressupostos e atitudes, comprometidos com um pensamento complexo do homem e do mundo.

A transdisciplinaridade, como o prefixo trans indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo
entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a
compreensão do mundo presente para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento.

As recentes teorias do conhecimento propõem um conjunto com características interdisciplinares que
garantem um exercício da prática do pensamento complexo, tendo a presença e o trânsito entre
linguagens, áreas, campos e disciplinas, além de conhecimentos afins requeridos pela especificidade
de cada convocação. É importante, neste contexto, reafirmar a flexibilidade e abertura a abordagens
(estratégias) e construções (configurações) em favor desses processos, que em alguns campos, já se
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colocam como práticas a caminho de uma consolidação. Como nos lembra Morin (2000), no percurso
de estudos e pesquisas, à medida que as informações são distinguidas, é preciso aprender a
conhecer, separando, analisando e sintetizando ao mesmo tempo, e depois voltar a unir, para ganhar
autonomia.

Voltemos aos termos interdisciplinaridade, multidisciplinaridade
etransdisciplinaridade, difíceis de definir, porque são polissêmicos
eimprecisos. [...] interdisciplinaridade pode significar também troca e
cooperação, o quefaz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser alguma
coisa orgânica. A multidisciplinaridade constitui uma associação de disciplinas,
por contade um projeto ou de um objeto que lhes sejam comuns [...] De fato,
são os complexos de intermulti-trans-disciplinaridade que realizaram e
desempenharam um fecundopapel na história das ciências; é preciso
conservar as noções chave queestão implicadas nisso, ou seja, cooperação;
melhor, objeto comum; e,melhor ainda, projeto comum (MORIN, 2000, p. 115).

O caráter dessa relação interdisciplinar entre os saberes cria redes de informações dialógicas e
complementares, que propiciam interfaces e conversas entre sujeitos, contextos internos e situações
externas, em uma permanente alternância de prioridades e demandas. A forma como se estruturam
os elementos, a partir dos seus campos, estimula a produção de conhecimentos diferenciados. Esta
visão interdisciplinar gerada a partir de mudanças de paradigmas contribui para um novo olhar que
inclui a necessidade de uma reflexão e ressignificação da compreensão dos corpos-sujeitos, no que
diz respeito às suas implicações com os ambientes.

As articulações experienciadas no ambiente pelo corpos-sujeitos são reconhecidas como ações
provenientes de um organismo individual e, ao mesmo tempo, relacional no lidar com o outro e com o
contexto, enquanto um organismo criador. Essas redes de relações entre corpos e ambientes,
colaboram com um repertório renovado de conceitos e estratégias que instigam reflexões contínuas.
Pela repetição e frequência, ganham sentido, imprimindo formas a essas experiências, agregando-as
como novos conhecimentos. Sousa Santos (1989, p. 72) nos lembra que, “teoria não é só
conhecimento que se produz, como também o modo como se produz”.

Assim, em se falando de Educação, nosso grande desafio como cidadãos e educadores é de
potencializarmos os recursos humanos e materiais existentes, por meio de proposição de ações
compartilhadas, interdisciplinares que favoreçam o surgimento de novas formas de participação, no
sistema e nos processos educacionais, possibilitando o desenvolvimento de práticas educativas
comprometidas, tendo os sujeitos como prioridades.

O desenvolvimento de novos e interativos conhecimentos surge como formas de capacitação
instrumentais na Educação da contemporaneidade. Tais competências visam colaborar para que
enquanto sujeitos sociais possamos compreender e interagir com nosso contexto enquanto indivíduos
(únicos e singulares), cidadãos (seres coletivos) e humanos (em evolução, ao contribuirmos para o
conhecimento humano).

Essas experimentações de práticas metodológicas interdisciplinares, geradas nessas últimas décadas
por demandas pessoais ou institucionais, reverberaram no alargamento do conceito de disciplinas, o
que provoca nos nossos dias uma preocupação constante de revisão curricular nos que diz respeito a
novas formas de pensar – agir – sentir o ensino/aprendizagem, em todos os níveis da Educação.

Deste modo, a interdisciplinaridade surge, não simplesmente como metodologia, mas como uma
necessidade natural de atuação compartilhada na construção de um conhecimento complexo e plural.
Por sua vez, pressupõe também, que o atual paradigma da interdisciplinaridade seja estimulado com
exercícios frequentes no campo nos diversos processos de aprendizagem.
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Propomos para endossar o lastro conceitual em defesa da complementaridade de conhecimentos, a
ecologia de saberes, que baseia-se na ideia do interconhecimento.

Como ecologia de saberes, o pensamento pós-abissal tem como premissa a
ideia da diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da
existência de uma pluralidade de formas de conhecimento além do
conhecimento científico (SANTOS, 2010, p. 54).

A circunstância de trânsitos favorece trocas e complementaridades entre informações indispensáveis.
A noção de parte e todo se autoalimentam, em um processo gradual, que confluem e se organizam
em subsistemas. Esses, por sua vez, guardam novas informações que, ao seu tempo, se descolam,
autônomos, dando origem a novos campos de interesse. A relação dialógica deve ser organizada a
partir do princípio da coparticipação, a partir de todo um caminho de construção do trabalho coletivo,
respeitando-se a dinâmica da complementariedade em que saberes e competências específicos são
potencializados.

A Arte, neste sistema, se apresenta como uma engrenagem criativa que movimenta processos de
investigação de alternativas metodológicas, podendo atuar, em uma mesma experiência, com mais de
uma linguagem artística na interface com as demais áreas de conhecimento, transdisciplinarmente.

Experiências artísticas-educativas inacabadas

Em consonância com a orientação do professor Boaventura de Sousa Santos (2010), que nos
argumenta sobre a natureza dos processos inacabados, socializo aqui pistas identificadas ao longo do
percurso de experiências vividas em projetos desenvolvidos sob minha coordenação, no que
concerne o período de 1995 a 2014.

Seguindo Morin (2000), neste processo que se apresenta, separei, categorizei e classifiquei os
projetos e o programa em foco, criando agrupamento por identidades e convergências que, ao final se
organizaram em um quadro, nomeado como Cartografia dos Projetos.

As experiências se cruzaram em diversos pontos: pela natureza do problema, educação, violência,
questões de saúde, questões de liderança e mobilização social, experiências estéticas; ou pelos
contextos que se inserem e pelos sujeitos que as compõem. Mas cabe ao leitor fazer suas leituras e
ressignificações, a partir dos temas emergentes apontados em cada um deles, considerando o que
segue exposto.

Cartografia dos Projetos – ações, com experiências artístico-educativas inacabadas:

• Programa de Integração da UFBA com as Redes Públicas de Ensino Fundamental do Estado da
Bahia - Programa de Extensão de Fomento Universitário/MEC.

Anos 1995/1996.

Temática emergente: Processos de investigação metodológicos, artísticos e pedagógicos e
experimentação de metodologias interdisciplinares.

Instâncias de cooperação: Ministério da Educação (MEC)/UFBA: Pró-Reitoria de Extensão e
Unidades de Ensinoda UFBA: Educação, Dança, Belas Artes, Biblioteconomia, Biologia, Nutrição e
Secretarias Estadual e Municipal de Educação;
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• Viver – pais e filhos prevenindo as DST/AIDS e o uso abusivo de drogas - Programa Ampla Paz.

Anos 2000/2001.

Temática emergente: O corpo como produtor e emissor deinformação para uma Educação preventiva
e emancipação intelectual.

Instâncias de cooperação: Fórum Comunitário de Combate à Violência (FCCV): Escola de
Enfermagem e Escola de Dança da UFBA, Associação de Moradores do Nordeste de Amaralina
(AMNA), Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e Ministério da Saúde;

• A Dança do Ventre na reconstrução da corporeidade em adolescentes vítimas de abuso sexual –
Programa de Extensão de Fomento Universitário/PROEXTE/MEC.

Anos 2003/2004.

Temática emergente: Dança na Reconstrução do corpo violentado.

Instâncias de cooperação: Ministério da Educação (MEC), Pró-Reitoria de Extensão/UFBA, Escola de
Dança da UFBA, Cedeca – Centro de Defesa da Criança e da Adolescente e Projeto Viver da
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia;

• Cuida Bem de Mim – Programa Quem Ama Preserva.

Anos 1996 a 2008.

Temática emergente: Teatro e reconstrução das relações sociais e do patrimônio escolar.

Instâncias de cooperação: Secretaria de Educação do Estado da Bahia e Unidades Escolares e Liceu
de Artes e Ofícios da Bahia;

• Escola Que Protege.

Ano 2006.

Temática emergente: Corpo sujeito do estudante e do professor na prevenção da violência.

Instâncias de cooperação: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do
Ministério da Educação (MEC), Pró Reitoria de Extensão e Escola de Dança da UFBA, Fórum
Comunitário de Combate à Violência, Secretarias de Educação Estadual e Municipais;

• Vidas em Movimento: Curso de Formação de Liderança Jovem, Mobilização Cultural, Formação de
Agentes Sociais.

Anos 2002 a 2004.

Temática emergente: O jovem enquanto sujeito social, a participação e a solidariedade em práticas
comunitárias;

Instâncias de cooperação: Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, Instituto Credicard eAssociações
Comunitárias;

• Curso de Complementação de Estudos: Formação em Artes e Humanidades – Programa Ampla
Paz.
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Anos 2005/2006.

Temática emergente: Corpo, processos de cognição a partir de experiências estéticas. Ações
afirmativas na Universidade Pública.

Instâncias de cooperação: Pró-Reitoria de Extensão e Escola de Dança da UFBA, FCCV – Projeto
Ampla Paz e Associações Comunitárias.

Sob a luz de avanços da ciência crítica, em sintonia com o conhecimento emancipatório social,
enxergo nessas experiências artístico-educativas, campos possíveis e férteis, com possibilidades de
serem aqui retomadas e revisitadas, com intenção de provocar incursões e traduções por outros.
Tradução, na visão de Santos (2011, p. 31), seria um procedimento capaz de criar uma inteligibilidade
mútua entre experiências possíveis e disponíveis, sem destruir sua identidade. Assim, complementa,
que a teoria da tradução é identificada como parte integrante da teoria crítica pós-moderna, fundada
em uma necessidade, em uma aspiração, em uma prática de uma dada cultura, que pode ser tornada
compreensível e inteligível para outra cultura.

Aproprio-me do seu pensamento a respeito da teoria crítica como uma teoria que não reduza
“realidade” ao que existe sendo considerada como um campo de possibilidades onde se cabe definir e
avaliar a natureza e o âmbito das alternativas ao que está empiricamente dado (SANTOS, 2011).
Portanto, nessa sintonia, disponibilizo sinalizações de um fazer-pensar interdisciplinar, a partir da
reflexão e análise de experiências artísticas educativas, desenvolvidas em pesquisas-ações, na minha
trajetória profissional.

Realizadas sempre de forma compartilhada, por isso coletivas, ofereceram como possibilidades, não
só práticas, mas também pensamentos inter e multidisciplinares. O trabalho em parceria ou em
redereforça o compromisso e a disposição de melhor contribuir para respostas a “carecimentos",
necessidades que surgem ao cidadão, como bem nomeia Norberto Bobbio (1992).

Dessa forma, trago como inspiração estes projetos artístico-educativos, não só como pesquisa-ações
mas pela compreensão do inacabamento e da incompletude do conhecimento, sempre abertos a
complementaridades. Entender porém que o conjunto de coisas que os constitui pede atualizações
constantes, devido ao fluxo contínuo de mudanças, que não só entre os contextos, como os sujeitos
estão implicados.

Ressalto que o olhar sobre o trabalho inter, multidisciplinar, entende que experiências práticas são
campos de aprendizagens. A proposta é que esse repertório, mais do que hipótese, atue como
sugestões e possibilidades concretas de serem traduzidas por tantos outros e que consigam fazer
interfaces comos temas tratados.

Os processos percorridos foram contextualizados a partir de três princípios basilares, como
estruturantes de toda a pesquisa. Assim, destaco: o sujeito individual se descobrindo, enquanto
sujeito social, apresentando-se como indivíduo representativo para as ciências sociais e como
corpo-sujeito nas ciências do corpo, por mim nomeado como corpo-sujeito, cidadão, crítico e criativo;
o contexto da cidadania como espaço social, ambiente de trocas e ocorrências, entre corpos
biológicos e culturais; a democratização do conhecimento, a partir da produção, do manejo e da
contaminação da informação, tendo a Arte e a Educação como campos confluentes na busca de uma
transição à emancipação social.

Do exposto, vale a consideração que foi privilegiada, a abordagem do corpo, enquanto sistema
sensório-motor com capacidade de permitir transformação contínua na interface com os ambientes,
pensando-se em uma formação integral.

Por sua vez trago ainda que a trajetória aqui colocada ofereceu-me bases para a construção do
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conceito da Arte como Tecnologia Educacional, que passa a nortear todo o meu estudo.

Não é demais repetir que aArte, como área de conhecimento, vem oferecendo no nosso país, um
potencial de articulação e mediação entre outras áreas afins, em especial com a Educação. A
observação e análise demonstram que esses diálogos têm gerado construção de novas (in)formações
e vêm sendo postos em prática, na abordagem de temas e questões relevantes ao sujeito e à
sociedade contemporânea. Cabe acreditar, continuar a investigar e se engajarem processos
colaborativos. Cada vez mais frequentemente, redes de conhecimentos vêm sendo tramadas
coletivamente.

Possíveis tramas para a construção de redes

Sabe-se do desafio de se alterar um conhecimento incorporado, na maioria das vezes, considerado
como hegemônico, que em algumas situações representam uma visão reguladora, arraigada pela
história e pelo tempo, em grande parte da sociedade. Nesse sentido, a aceitação de novas teorias,
assim como mudanças de hábitos, culturalmente, não são processos fáceis de assimilação e de
aceitação.

Deste modo, mesmo com estranhamentos iniciais, é importante que este processo seja compreendido
a partir da incapacidade de práticas tradicionais darem respostas a problemas complexos sociais, em
especial de questões relacionadas ao campo da Educação, e que deste modo faz-se necessário a
aceitação, de não somente alternativas prático-conceituais, que em algumas circunstâncias, alteração
de um determinado status quo.

Com isso a partir da identificação de prioridades e emergências sociais, o estudo e a prática
continuada de movimentos inter, pluri e multidisciplinares, aproximam teorias e métodos, específicos e
diversificados, além do exercício posto, a cada dia, de atitudes de convivência, respeito, aceitação do
novo e do diferente, no que diz respeito a professores especialistas em diferentes disciplinas e áreas
de conhecimento.

Ao longo dessas iniciativas de ação compartilhada, uma série de ganhos pôde-se enxergar como
frutos de uma práxis vivenciada, pautada em novos paradigmas, dando pistas para outras formas de
organização e participação da sociedade, em situações de interesses coletivos e social, com relevo
em processos educacionais. A partir de então elenco aprendizagens obtidas ao longo da minha
trajetória como artista-docente-pesquisadora, destaco assim que:

• A interdisciplinaridade emerge como metodologia mas também como uma necessidade natural de
atuação compartilhada na construção de um conhecimento complexo e plural;

• A interdisciplinaridade, em seus diferentes aspectos, se destaca frente ao paradigma da
complexidade, da participação e inserção no contexto cultural herdado e modificado socialmente a
cada dia;

• O diálogo e a compreensão do princípio da complementaridade e integralidade, onde o todo é muito
mais do que a soma das partes;

• A condução e a metodologia interdisciplinar e dialógica implicam num modelo flexível e
comprometido socialmente, em que todos eram responsáveis não somente pela investigação e
aplicabilidade de estratégias procedimentais, mas pelo enfrentamento de desafios humanos e busca
de oportunidades e soluções na e para a sociedade;

• A possibilidade de prática conjunta entre professores, especialistas de áreas distintas, pode
contribuir para uma mudança de cultura e pensamento, diante de situações complexas propostas, tal
como a Educação Básica;
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• As oportunidades abertas no processo de desenvolvimento de trabalho compartilhado entre
professores são campos férteis para o exercício do diálogo, da troca, das negociações, onde se
revelavam atitudes pessoais – como respeito, flexibilidade, convivência, que refinam valores outros,
essenciais em espaços institucionais – cobrando outros como compromisso, ética e competência,
indicadores importantes para a continuidade e sustentação dessa ação feita com alianças.

Desta forma sinalizo também outros processos e práticas identificadas na observação em ações
pedagógicas desenvolvidas, compartilhadamente, por variados professores em diversos contextos,
que podem ser considerados e atualizados a situações outras, específicas:

• O estímulo a grupos de estudos interdisciplinares aproximam teorias e métodos específicos e
diversificados, estimulando a construção coletiva de conhecimentos;

• O fomento à pesquisa-ação, a partir de grupos de estudos formado por profissionais de Educação de
áreas diversas, quando juntam-se para indagar a natureza de questões emergentes, problematizando
os elementos constitutivos e buscando a raiz do problema e como os sujeitos se implicavam nesta
trama; este modelo, em torno de demandas e interesses comuns, instigam a participação-ação e o
diálogo entre sujeitos, com competências específicas;

• O surgimento de uma dinâmica nova de intercâmbio entre projetos e programas educacionais a
partir de demandas postas e questões identificadas;

• Os diálogos pedagógicos emergem, facilitando a aproximação e a negociação, possibilitando que
estudos individuais e particulares, contidos na trajetória profissional de cada docente,socializem suas
potencialidades.

Por fim, a valorização das práticas inter, multi/pluridisciplinares, construídas a partir de demandas de
grupo específico, a exemplo de estudantes de um determinado contexto, repercutem na reformulação
do conceito de sala de aula, como um lugar privilegiado para o ato de aprender, trazendo a
possibilidade de alternância de espaços e tempo.

Solidariedade como forma de conhecimento

A partir de então, aproveitemos para chamar a Arte como estratégia de contaminação, como
possibilidade de aproximação, diálogo, articulação e complementaridade, de ensinamentos e
construções compartilhadas. A Arte tem um potencial atrator de áreas afins, em especial da
Educação, o que propicia trocas e complementaridades de saberes e fazeres, que influenciam na
geração de (in)formações, construídas a partir de processos do fazer-sentir-pensar, característicos do
fazer artístico. Esses conhecimentos construídos a partir desse processo dialógico, entre
pesquisadores, poderão dar base a uma reformulação de conceitos e pensamentos, que repercutirão
no papel da Educação, aqui identificada (e grifada) como a questão social estruturante para a
sociedade contemporânea.

Para tanto propomos como reflexão o conceito de Arte como Tecnologia Educacional. No campo
epistemológico traz uma compreensão da Arte enquanto experiência estética, capaz de estimular e
promover processos de participação, mobilização, produção e emancipação social, concebidos pela
racionalidade gerada a partir do fazer-sentir-pensar da Arte.

A Arte como Tecnologia Educacional (BRANDÃO, 2014), se entende tanto a partir de especificidades
dos seus termos, como da noção de conjunto de princípios práticos-conceituais oferecidos por
experiências estético-artísticas. Com um potencial mediador e articulador de áreas afins, em especial
da Educação, a Arte como Tecnologia Educacional propicia trocas e complementaridades de saberes
e fazeres, que influenciam na geração de novas (in)formações construídas a partir de processos
investigativos e criativos. Esses conhecimentos se propõem a repercutir em outras formas de
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pensar/sentir/agir em questões socioculturais estruturantes para a sociedade contemporânea.

Passados vinte anos, avalio o quanto os processos e resultados dessa experiência alinham-se com o
conceito de Arte como Tecnologia Educacional. Explicito, em um recorte de sinalizações e realizações
vivenciadas no caminho, quanto à prática do fazer necessita de informações para tornar
compreensíveis os processos e apontar qualidades, que nos levem a ter prazer e a fazer deferência
pelo simples fato de existir. Nessa perspectiva, vale retomar Dewey (2010), ao considerar que a teoria
interessa para se descobrir a natureza da produção das obras dearte e do seu deleite para a
percepção.

A potência e a complexidade dos processos vivenciados a partir desses experimentos, desde então,
já demonstravam o quanto poderíamos avançar no ensino, na Educação e em outras práticas
socioculturais se nos propuséssemos esses diálogos e cruzamentos, a partir de experiências
individuais de professores, pesquisadores. Muitos ganhos seriam obtidos com a complementaridade
do nosso conhecimento, parcial e inacabado, como há de ser.

Assim, persisto na proposição da articulação e reconhecimento de teorias científico-sociais, ao lado
das estéticas e demais pensamentos emancipatórios inicialmente, atento às interfaces com pesquisas
de processos educativos e processos de criação artística. Nessas situações, é possível referir a
Nachmanovitch (1993), quando anuncia “que existe em todas as formas de expressão artística uma
unidade de experiência que, sem dúvida nenhuma, é a essência do processo de criação”. Todavia, é
sabido que essa prática de investigação não é exclusiva do fazer artístico, mas recorrente em
exigências da expressão humana. As ocorrências, em diversas situações do nosso cotidiano, de nos
depararmos com a presença inesperada da utilização de alternativas, como estratégias de abordar
temas, às vezes postos como desafios, e/ou impasses que a vida nos apresenta, revelamo indício da
experimentação, como forma do fazer humano.

Com isso, fazendo valer a ideia da importância do fazer-pensar-sentir nas experiências humanas,
incluindo a experiência artística, relato não somente as práticas vivenciadas e os resultados
inacabados, mas a reflexão e o pensamento a respeito dos elementos que constituem, identificando
também qualidades e atitudes presentes engendradas no contexto.

As qualidades descobertas na experiência comum poderão indicar os fatores e
forças que favorecem a evolução normal de atividades humanas para
questões de valor artístico (DEWEY, 2010, p. 72).

Ressalto a atenção não só para as ações reconhecidas como concernentes ao processo d
eensino-aprendizagem, mas para a necessidade de pactos pedagógicos, em torno dessas ações
compartilhadas, diante de públicos e metas específicas, assim como à fasede planejamento da
atividade. Otrabalho coletivo demanda cuidado a mais das partes, dividindo tarefas e competências
de maneira explícita. Negociação, acordos são necessários.

Nas etapas e circunstâncias já descritas, professores, coordenadores dos processos, podendo ser
reconhecidos como atores-autores, organizam-se em grupos de estudos, em que, através de
encontros sistemáticos, a aproximação e o respeito começam a se estabelecer.

Tanto no que diz respeito a afinidades individuais, como a convergências conceituais, identificadas a
partir da troca de informações, cada professor-educador- pesquisador disponibiliza o seu campo de
conhecimento específico. É precioso esse diálogo pois a motivação é dupla, tanto no que se refere à
busca da metodologia adequada para a aplicação em sala de aula, mas, de forma subliminar, a busca
da identificação pessoale o reconhecimento público, perante o outro, em relação às suas
competências profissionais, aí incluindo os repertórios teóricos conceituais.
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Elejo assim, a solidariedade como uma forma de conhecimento que se obtém por via do
reconhecimento do outro, em que este deve ser conhecido também enquanto produtor de
conhecimento. A solidariedade sempre encontra campo propício e convocatório para ser exercitada,
criando elos mais resistentes de relações interpessoais. É preciso que consideremos além de fatores
causais de encontros, o comprometimento pessoal e social para a base da atitude e da ação
compartilhada.
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