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1  
DaS ocupaçõeS DoS artiStaS 

conviDaDoS

MUROVIVOFALACONCRETA

O projeto MUROVIVOFALACONCRETA surgiu no con-
texto de uma oficina com foco na intervenção urbana chamada 
“Intervenção escolar”, com a cooperação de estudantes dos quartos 
anos A e B (cerca de sessenta crianças com uma média de 9 anos), 
em uma escola que faz parte do programa Escola de Tempo Integral 
do estado de São Paulo, onde estudantes passam a manhã e a tarde 
em ambiente escolar. Para o primeiro ciclo, durante o período da 
manhã, são realizadas aulas regulares com as professoras-pedagogas 
e as especialistas de arte e educação física. À tarde, são oferecidas 
oficinas curriculares de várias áreas, como: linguagens artísticas, 
educação socioemocional, leitura e produção de texto, experiências 
matemáticas, cultura do movimento etc.

Iniciamos a oficina “Intervenção escolar” com atividades artísti-
cas que desenvolviam o exercício de observação do espaço da escola. 
Não só os alunos e as alunas, mas eu também, começamos a cons-
truir um olhar mais atento e sensível com a intenção de realizar uma 
proposta de produção artística como encerramento da oficina. Nossa 
escola é toda arborizada, ampla, tem cerca de 7 mil metros quadra-
dos e ocupa quase um quarteirão inteiro do bairro Alto de Pinheiros 
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22  NATHÁLIA PALLOS IMBRIZI

da cidade de São Paulo. Apesar disso, poucas pessoas que passavam 
por ali conseguiam visualizar uma escola, pois ela é cercada por 
muros altos, suas árvores escondem sua fachada e sua arquitetura se 
confunde com as casas ao redor.

Como a escola é de tempo integral, os estudantes passam pouco 
mais de oito horas por dia dentro dela. Por isso, apresentam um 
grande desejo de estar fora da sala de aula, principalmente no perío-
do da tarde, quando o cansaço e o desinteresse são acentuados em 
decorrência de estarem permanentemente em ambiente fechado. 
A equipe gestora, atenta a isso, tem parcerias com outras institui-
ções que desenvolvem atividades nos espaços não convencionais 
da escola e incentiva as professoras a fazer o mesmo, o que facilita a 
realização de trabalhos nesse sentido.

É bastante evidente a presença de conflitos entre estudantes, 
agentes de organização, professores, gestores e responsáveis pelas 
crianças na rotina da vida de uma escola pública. Acredito que a 
natureza desses conflitos pode ser identificada pelos “muros” que 
são construídos entre seus grupos e dificultam um encontro e um 
diálogo entre toda a comunidade.

A partir dessas observações e seguindo os estudos do professor 
Juarez Dayrell (1996) de que a presença de altos muros nas escolas 
é a tentativa de separar a vida do aluno das atividades que ocorrem 
dentro do ambiente da escola, é que tive a preocupação de mostrar 
o projeto MUROVIVOFALACONCRETA para todas as pessoas 
envolvidas e solicitar a colaboração.

Primeiramente, a ideia foi apresentada para a gestão da escola, 
a coordenação pedagógica, uma colega professora e para alguns 
pais de estudantes que fazem parte da Associação de Pais e Mestres 
(APM) e se dispuseram a ajudar. Como uma parte do muro da escola 
fora pintada recentemente de branco e a gestão já estava à procura de 
artistas que pudessem fazer grafite, a possibilidade de as próprias 
crianças colorirem o muro foi aceita com mais facilidade do que 
esperava; a dificuldade foi maior no desenvolvimento do processo, 
quando foi necessário rever alguns acordos e fazer a “coisa aconte-
cer”. Todos ajudaram a construir o projeto e pensar em alternativas 
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para o financiamento dos materiais necessários. Por coincidência, 
naquela mesma época, a escola havia sido procurada pelo Demarest, 
um escritório de advogados, para uma “adoção afetiva”1 que finan-
ciou parte da pintura do muro.

Houve um envolvimento muito grande de toda a comunidade 
escolar e, principalmente, dos alunos e das alunas. Em nossas avalia-
ções sobre as aulas de arte no final do ano, quase que por unanimi-
dade a experiência de pintar o muro foi considerada como a melhor 
atividade que fizemos ao longo do ano. As justificativas foram as 
mais diversas: a ida para fora da escola, ao ar livre, o desenho no 
muro ter sido construído em conjunto e por terem se divertido du-
rante as atividades.

Figura 3 – Divisão do muro

Fonte: arquivo pessoal

Durante as saídas para a pintura do muro, muitas pessoas que ca-
minhavam pela calçada paravam para perguntar sobre o projeto, as 
crianças, sempre orgulhosas, explicavam o que estávamos fazendo. 
Um passageiro de uma moto até chegou a bater palmas e exclamar 
“Fenomenal!”. Neste momento, uma das meninas se encheu de 

 1 Programa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que busca apoio 
de empresários, associações de classe e voluntários para que “adotem” escolas 
estaduais e colaborem com a melhoria das unidades. Disponível em: http://
www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/detNoticia.php?cod=4341. Acesso 
em: 30 jan. 2018.
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24  NATHÁLIA PALLOS IMBRIZI

orgulho e disse: “Eu nunca pensei que poderia fazer uma obra de arte 
no muro da escola”. Outra grata surpresa foi quando uma moradora 
do bairro visitou a escola para parabenizar os realizadores do projeto 
devido a beleza e as cores do muro.

Como o muro fica voltado para uma rua bastante movimentada, 
havia a necessidade de mais pessoas, além de mim, para garantir a 
segurança das crianças. Por isso, algumas mães de estudantes fo-
ram voluntárias e acompanharam todo o processo desenvolvido na 
“rua”. A gestão se encarregou de providenciar todo o material neces-
sário para a execução do projeto. A coordenação articulou horários 
diferentes para a concentração das atividades em apenas um dia da 
semana, facilitando a presença das voluntárias. As professoras não 
colocaram empecilhos com a troca de horários e algumas, além de 
cederem as suas aulas, também pintaram o muro. Artistas do grafite 
que moram em comunidades ao redor contribuíram me orientando 
com a parte técnica e respondendo perguntas das crianças sobre o 
ofício do grafite. Um funcionário da escola pintou o muro com a 
gente e auxiliou os estudantes com deficiência física.

Figura 4 – Aplicação do estêncil

Fonte: arquivo pessoal
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Esse envolvimento de toda a comunidade da escola e do seu 
entorno foi fundamental para a realização do projeto. Mas não foi 
uma tarefa fácil, tive que trabalhar além dos meus horários, não só 
para a preparação dos momentos das pinturas com as crianças, mas 
também para a organização e comunicação com todas as pessoas en-
volvidas no processo. Uma atividade como esta, que precisa de uma 
configuração de espaço e tempo que não faz parte da rotina escolar, 
exige uma grande energia para ser realizada e convencimento de que 
é um projeto significativo para os alunos e alunas.

Durante o processo de desenvolvimento, um funcionário da 
escola me questionou sobre a “mensagem” que seria construída no 
muro: em sua opinião, algumas frases deveriam ser escritas para que 
as pessoas entendessem as imagens pintadas. Outra funcionária dis-
se que, no início, achou os desenhos um pouco feios, mas, conforme 
o muro foi adquirindo cor, começou a apreciar o trabalho que estava 
sendo feito. Conversas como essas me fizeram sentir um pouco 
solitária, como se a concretização da pintura do muro dependesse 
apenas da minha força de vontade e das minhas iniciativas. Porém 
esses diálogos também me fizeram entender melhor a potencialida-
de desse projeto e o quanto era necessário a colaboração de todas as 
pessoas, bem como que para isso era necessário deixar cada vez mais 
em evidência quais eram as ideias envolvidas. Ao conversar com as 
pessoas sobre o que estávamos fazendo, também consegui elaborar 
melhor nossa ação e entender minhas escolhas.

Nesses dois casos, por exemplo, a ideia de que o mais importante 
era fazer as pessoas perceberem a modificação que poderia haver na 
escola com um muro todo colorido, que antes era todo branco, e com 
o nome da escola. O mais significativo para aquela prática pedagó-
gica era o processo e a atitude de construção de uma arte coletiva 
do que uma pintura esteticamente “bela”. O que fazia com que as 
discussões sobre a presença da arte na escola não ficassem restritas a 
sala de aula, ocupada apenas por estudantes e professores.

Uma das professoras da escola me disse que passou a perceber e 
apreciar os grafites e pichações que ela encontrava nas ruas por onde 
passava depois que pintou o muro. As crianças começaram a trazer 
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26  NATHÁLIA PALLOS IMBRIZI

Figura 5 – Pintura do muro

Fonte: arquivo pessoal

para as conversas nas aulas outras manifestações artísticas que viam 
na rua ou na internet. As conversas com agentes da escola, outras 
professoras, responsáveis pelas crianças, coordenação pedagógica, 
gestão e com os alunos e alunas exigiram grande energia e tempo 
para que fossem possíveis a participação, a colaboração coletiva e, 
consequentemente, a finalização do projeto. Diante dessa expe-
riência, gostaria de destacar algumas pistas que encontrei para dar 
continuidade à pesquisa. A primeira pista a seguir é sobre o papel de 
professores de arte na escola pública do ensino básico, sobre a pos-
sibilidade deste funcionar como “agente cultural” (André, 2011), 
promovendo a interação de grande parte da comunidade escolar em 
prol da construção coletiva de experiências artísticas de construção 
de conhecimento em e sobre arte.

As pessoas que ocupam o espaço da escola estão condicionadas a 
uma lógica de automatismo e desgaste. Nesse sentido, nossa segunda 
pista estaria em convidar artistas contemporâneos para ocuparem o 
espaço da escola com propostas de experiências artísticas que fun-
cionem como um “descaminho daquilo que é conhecido” (Favaretto, 
2010), que romperão a lógica já instaurada de ocupação desse espaço 
com interruptores da percepção, da sensibilidade e do entendimento, 
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numa viagem pelo conhecimento e pela imaginação. A especificidade 
e singularidade do trabalho desses artistas, as ideias e atitudes que 
fazem parte de suas obras, leva à exploração de jogos e táticas.

Figura 6 – Pintura finalizada

Fonte: arquivo pessoal

#TRACEaFACE com Tutunho

Em 2018, durante a atribuição de aulas que acontece cerca de 
duas semanas antes do ano letivo iniciar, a coordenadora pedagógica 
pediu que as professoras preparassem uma atividade de acolhimento 
para ser realizada na primeira semana de aulas. Naquele momento 
percebi um entendimento do acolhimento mais como um simples 
entretenimento do que como uma possibilidade de construção de 
conhecimento, como se o tempo da escola fosse dividido entre os 
momentos recreativos e os momentos educativos, como se um não 
tocasse o outro, como se não houvesse a possibilidade de uma ação 
de acolhimento ser também educativa. Por isso, as professoras foram 
convidadas a criar dinâmicas e jogos para receber seus alunos e suas 
alunas de um jeito mais “relaxado” e, depois, só depois, iniciar o 
processo educativo.
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28  NATHÁLIA PALLOS IMBRIZI

Todos os momentos na escola são educativos, no sentido mais 
emancipatório que se possa encontrar para essa palavra, e por isso são 
precisos cuidado e atenção para que haja esse entendimento não só pela 
equipe docente, mas pelos discentes, que devem perceber que também 
podemos aprender jogando e nos divertindo. Não precisamos neces-
sariamente explicitar que, ao jogar, estamos aprendendo esta e aquela 
habilidade, esta e aquela competência. Isso não precisará ser dito, não 
precisará ser explicado, será percebido pela ação, pelo gesto.

Foi por acaso que tivemos a ideia de propor essa ação na escola: 
encontrei com Tutunho2 em um evento de uma amiga em comum, e 
ele me apresentou a performance #TRACEaFACE, que faz parte 
de um ciclo performático intitulado “A Paideia de Tutunho”, de-
senvolvido desde 2013; ela gostaria de fazê-la também com crianças. 
Construímos a proposta de realizar uma ação na escola em que tra-
balho, alinhando assim nossos desejos e incumbências.

Figura 7 – “TRACEaFACE”3

Fonte: Tutunho

 2 Antônio Wellington de Oliveira Júnior, o Tutunho, é artista visual e performer. 
Mestre e doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), pós-doutorado em 
Artes (DeCA – Portugal). Membro do ID+ (Portugal). Professor associado III 
(ICA-UFC), professor do PPGARTES-UFC e do PPGCOM-UFC. Líder do 
LICCA-UFC.

 3 Sobre a Figura 7: Wellington Jr. (Tutunho) e João Vilnei (autoria); Ivo Tava-
res (foto), Luis Melo (tratamento digital) e Eliézer Nascimento Jr. (desenho 
gráfico).
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Depois desse dia, segui um trabalho de diálogo intenso com 
gestores, coordenadores, professores, agentes e com o artista para or-
ganizar o evento. Primeiro, foi um processo de convencimento para 
a gestão e coordenação de que seria uma atividade de acolhimento 
significativa e de construção de conhecimento em arte. Não por 
haver essa exigência, mas sim porque a proposta era levar um artista 
para ocupar o espaço da escola, o que romperia com o cotidiano do 
lugar; por isso todos precisavam estar certos de que aquela era uma 
“boa proposta”. Acho importante enfatizar, novamente, meu papel 
como agente cultural, minha preocupação em fazer com que houves-
se mais acesso à criação e mais sensibilização para a arte, não apenas 
pelas crianças, mas também por toda a comunidade da escola.

Figura 8 – Preparação do material

Fonte: arquivo pessoal
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30  NATHÁLIA PALLOS IMBRIZI

Passei a manhã inteira organizando material para a atividade e, 
no horário do almoço, já com a presença de Tutunho, distribuímos 
os cartazes e os materiais para a performance com a ajuda de algumas 
alunas do quinto ano. A preparação ter sido feita com algumas alu-
nas já me faz pensar na importância da participação delas nessa parte 
do processo, e as outras crianças, mesmo que não tenham participa-
do, ficaram encostadas nas grades da quadra espiando curiosamente 
para saber o que estava por vir. Houve um imenso cuidado com o 
material por parte de Tutunho. Pensar no espaço como um convite 
para a participação e o respeito a todos e todas demonstra que a ação 
artística teve seu início já nesse momento de preparo. Distribuímos 
cerca de 150 cartazes nas laterais da quadra de esportes da escola, 
formando duas linhas paralelas no comprimento do retângulo. Em 
cima deles, colocamos tinta guache, pincel, canudinhos coloridos, 
adesivos, revistas, tesouras, giz de cera, canetinhas, lantejoulas, 
barbante, glitter, bolinhas de isopor, fitas de cetim, para citar alguns 
materiais utilizados.

Ao receber as crianças, um dos alunos perguntou: “Aquilo ali faz 
parte?”. Ele se referia às bolinhas de isopor, acredito que já estava 
se perguntando o que poderia fazer com aquilo. No momento da 
indagação, havia se levantado e saído da fila para pegar a bolinha, 
deixando de cumprir com o combinado de ouvir as orientações e 
explicações antes de participar da ação. Percebi, então, que algumas 
crianças já não precisavam mais de explicações, bastou construir o 
ambiente e elas já estavam dispostas a se jogar e participar; outras, no 
entanto, além da explicação, necessitavam de autorização.

O que me fez questionar a necessidade da explicação foi a atitude 
do próprio Tutunho, que, ao iniciar sua fala, disse poucas palavras. 
Primeiro eu o apresentei, disse que era um artista, um amigo, que 
estava lá para fazer uma brincadeira, uma arte, uma performance 
com a gente. Ele seguiu: “Vou falar bem pouquinho que é para vocês 
poderem brincar à vontade”. Nesse momento, foi possível ver o 
rosto das crianças surpresas, provavelmente se questionando sobre a 
possibilidade de ficar “à vontade”, o que não é comum de se ouvir na 
escola. Estamos o tempo todo organizando esse ambiente habitado 
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Figura 9 – TRACEaFACE na quadra

Fonte: arquivo pessoal

por um número grande de pessoas, e, por causa da preocupação com 
as crianças, ficamos o tempo todo dando comandos para elas: “não 
corra!”; “cuidado com o seu corpo!”; “cuidado com o corpo do co-
lega!”; “não empurre!”; “senta!”; “fique quieto!”; “fique quieta!”; 
“entre na fila!”; “não encoste no seu colega!”; “sente virado para 
frente!”; “pare de balançar a cadeira!”; “faça silêncio!”.
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Figura 10 – Fique à vontade

Fonte: arquivo pessoal

Ao ouvir “fique à vontade”, as crianças perceberam que pode-
riam fazer o que quisessem, não precisavam ficar ouvindo os coman-
dos controladores das professoras. Mas houve um certo desespero de 
nossa parte, por sabermos que muitos acabam se ferindo constante-
mente com a liberdade. Tutunho continuou: “O que é o jogo? Tem 
um monte de cartazes espalhados pela quadra, tem outro monte ali 
no canto que ainda não foi espalhado e tem um monte de material 
para vocês brincarem com o cartaz. O que a gente não vai fazer? A 
gente não vai pegar o material e sujar as paredes da quadra, a gente 
não vai sujar muito o chão de tinta. A gente vai tentar brincar com o 
cartaz. Vocês podem fazer quantos cartazes quiserem. Vocês podem 
utilizar todos os materiais; se perto de você não tiver o material, vai 
pegar em outro lugar”.

Logo, algumas crianças já quiseram apontar para o Tutunho 
quem eram os artistas da sala, apontaram três colegas que têm mais 
habilidade em desenhar e colorir. Aqui já fica evidente o conceito de 
artista elaborado por muitos deles como aquele que sabe desenhar, 
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Figura 11 – A criança e o Tutunho I

Fonte: arquivo pessoal

tem uma técnica específica, muitas vezes ignorando todas as outras 
linguagens artísticas.

Tutunho finalizou: “Quem tiver pergunta, pode me procurar de-
pois”. Contudo, nesse mesmo momento, algumas dezenas de crian-
ças levantaram os braços para fazer perguntas. Ele tentou responder 
uma ou outra, como: “é agora?”; “pode fazer em dupla?”. Penso que 
logo percebeu o condicionamento pela explicação ou autorização. 
Como a ideia da performance #TRACEaFACE não pretendia im-
por nenhum tipo específico de relação com a materialidade, liberou 
a criançada para brincar! Com ele, falei bem alto “ANDANDO!”, 
mas fui ignorada, a maioria das crianças saiu correndo para encon-
trar o seu cartaz.

Em dez segundos, a maioria já estava sentada, deitada ou ajoe-
lhada na frente, atrás, ao lado ou sobre o seu cartaz. Alguns poucos 
ficaram caminhando ou correndo para lá e para cá até encontrarem 
um lugar para se acomodar. Outros poucos, sentados ou em pé, fi-
caram parados para observar à distância, como que para entender o 
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34  NATHÁLIA PALLOS IMBRIZI

que estava acontecendo. Após um minuto, crianças já estavam com 
pincel e tinta nas mãos, iniciando o traço na face.

A face é de Tutunho, o artista disponibilizou aos estudantes 
pôsteres (68 X 98 cm) com a sua face sem pelos (poupando apenas 
os cílios), num convite para que os participantes, intervindo na foto, 
traçassem uma face. Logo foi possível ver alguns alunos e alunas se 
questionando: “é aquele cara que está aqui?”. Como já foi dito, o Tu-
tunho fez a performance há muito tempo, por isso já estava bastante 
diferente da foto, com cabelo, sobrancelhas, barba, óculos, o que 
dificultou um pouco a sua identificação.

As professoras ficaram com a gente na quadra, apenas observan-
do. Já as crianças se jogaram, estavam entusiasmadas, e, graças ao 

Figura 12 – A criança e o Tutunho II

Fonte: arquivo pessoal
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vídeo que Tutunho fez ao vivo pelo Facebook, temos a possibilidade 
de lembrar algumas de suas falas: “É uma mulher! Não é homem 
não!”; “Ele está com os olhos vermelhos!”; Está com muito sono! 
Igual a mim, quando acordo!”; “Esse aqui é nosso, eu fiz essa parte e 
ele está fazendo outra!”; “Tem que fazer uma roupa para ele!”; “Você 
é palmeirense? Não, mas ele vai ser!”; A minha mãe me esgana se eu 
sujar a minha blusa!”; “Olha minha tatuagem!”; “Estou pintando 
uma menina, só que não era para ter a barba!”; “A gente é uma flor! 
(com as mãos besuntadas de tinta verde)”; “Você sabe onde encontra 
enfeites?”; “É a Pablo Vittar!”; “Fazer outro, esse ficou ridículo!”; 
“Pode mexer com a mão!”.

Alguns pintando com o pincel, outros com os dedos, outros com 
os canudinhos, com as mãos inteiras. As crianças ficaram eufóricas!

Tutunho nos presenteou com sua face nua, na qual cada um teve 
a oportunidade de construir um novo rosto. O que me interessa não 
é a criatividade individual isolada, mas a potencialidade nas constru-
ções múltiplas, a ressignificação do coletivo. Ao ter como objetivo a 

Figura 13 – Sequência de TRACEaFACE

Fonte: arquivo pessoal
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diversidade dessas experiências, há a possibilidade de quebrar com 
um olhar universal. Uma possibilidade de lidar com o conhecimento 
do outro, exercer uma escuta, um novo olhar, desestabilizando a 
norma hegemônica. Um encontro entre o que está dentro e o que está 
fora, entre os nativos e os estrangeiros, uma perturbação do que está 
instituído, das certezas fixas, dos modelos preconcebidos, distancian-
do-se da via convencionada como certa e universal, deslocando-se o 
foco do objeto artístico individualizado para a ação artística coletiva.

Uma ação que valoriza de verdade a presença de cada pessoa, a 
professora, o aluno, a aluna, o artista, a artista, sem que um esteja 
submisso ao outro. Nosso acolhimento foi transformado em um 
acontecimento artístico que abriu espaços-tempo comunicacionais e 
relacionais em que o reconhecimento dos outros possibilitou a com-
posição de uma coletividade. Nós extrapolamos o entretenimento 
esvaziado de sentido e potencializamos o tempo da brincadeira, do 
jogo, da arte, da infância como uma possibilidade de construir co-
nhecimento em e sobre arte.

Oficina de microrroteiros com Laura Guimarães

Com a ocupação de Tutunho, o desejo de convidar outro artista 
contemporâneo para vir até a escola passou a me ocupar também. 
Passei o ano de 2018 pensando sobre isso e, ao iniciar o mestrado 
em agosto, comecei a procurar experiências que fossem próximas do 
que havia vivido no início do ano com Tutunho. Em conversas com 
professores de artes de outras escolas e em leituras sobre o ensino 
de arte, encontrei muitos relatos a respeito da presença de artistas 
convidados para estarem no ambiente da escola. Portanto, não havia 
nenhuma grande novidade nessa minha ideia de convidar artistas 
para ocuparem o espaço da escola pública; apesar de não ser comum, 
o ato em si não era novo.

O que foi se demonstrando mais importante era o sentido que 
eu empregava nessa ação: uma oportunidade de ensinar e aprender 
coletivamente. Se a ocupação de Tutunho ocorreu quase que por um 
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acaso, a de Laura Guimarães foi totalmente calculada. Como as ex-
periências do MUROVIVOFALACONCRETA e do #TRACEa-
FACE tinham trabalhado mais com imagens, havia um desejo em 
mim de fazer arte por meio da palavra. No contexto de uma oficina 
de intervenção urbana, como foi a pintura do muro com os quartos 
anos, eu estava construindo proposições para estimular as crianças 
a brincarem com as palavras inspirada nos poemas de Manoel de 
Barros, o que viria compor lambe-lambes para fazermos intervenção 
no espaço da escola.

As aulas foram um fracasso, teve uma que eu até achei bonita e 
um pouco performática. Eu estava inspirada no dia e fiz algumas lei-
turas do livro Memórias inventadas para crianças, de Manoel de Bar-
ros (2010), e as crianças ouviram e pareciam estar encantadas com a 
poesia do autor. Mas, no momento de criação, quando elas deveriam 
fazer suas próprias poesias, nada acontecia. A maioria acabou co-
piando as palavras do autor, fazendo por fazer ou nem concluindo a 
proposta. Angustiada com nossas dificuldades, fiz uma pesquisa e 
vi vários documentários com artistas de lambe-lambe. Foi quando 
conheci a Laura e rapidamente a encontrei em um site de relaciona-
mentos na internet. Ao conhecer seu trabalho com o lambe-lambe 
por meio da palavra fiquei encantada e resolvi convidá-la para ir até 
a escola. Depois de uma conversa por telefone, ela aceitou.

Segundo a artista, sua profissão é colar lambe-lambe na rua; ela 
escreve cenas inspiradas no cotidiano, imprimi em papel colorido e 
sai colando pela cidade. Laura é roteirista e inventou uma forma de 
colocar no caminho das pessoas pequenas histórias com o desejo que 
elas parem um pouco, lembrem de suas vidas, imaginem outras vi-
das enquanto fazem atividades cotidianas, como esperar um ônibus.

A partir de suas ideias, criamos o projeto “Andarilhos da Escola”, 
que tinha como objetivo criar microrroteiros a partir da realização de 
uma oficina oferecida pela artista. As produções seriam, depois, 
coladas nos postes ao redor da escola e nas portas dos banheiros dos 
alunos e das alunas.

Assim como nas experiências narradas anteriormente, iniciei um 
processo de comunicação com a coordenação pedagógica, a gestão da 
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escola e as crianças. Fizemos algumas aulas sobre a cultura do lam-
be-lambe; apresentei a Laura aos quartos anos e disse que ela viria 
até a escola dar uma oficina para uma parte das turmas, dez estudan-
tes de cada sala. Foi bem complicado selecionar os participantes da 
oficina, e acabamos fazendo um sorteio. A Laura se disponibilizou 
a dar uma oficina para vinte crianças em uma única manhã. Minha 
ideia era aprender com as crianças e depois refazer com as outras. 
Talvez este tenha sido meu maior erro: achar que poderia reproduzir 
exatamente o que havia acontecido na aula de Laura. Esse foi outro 
fracasso, toda a potencialidade criativa e poética que conquistamos 
em sua aula não foi possível na minha aula, porque tentei reproduzir 
exatamente o que ela fez sem antes perceber o verdadeiro sentido do 
que foi aquele acontecimento para mim.

A oficina com Laura foi um sucesso. Passamos uma manhã intei-
ra com ela na sala de informática. Organizamos um projetor para ela 
fazer uma apresentação sobre sua profissão, sobre a sua história com 
a produção de microrroteiros e lambe-lambes. A artista nos contou 
um pouco sobre a construção de um olhar de roteirista que se inte-
ressa por situações da vida cotidiana. Depois estimulou as crianças a 
escreverem histórias sobre coisas que estão acostumadas a ver ou que 
acontecem com elas, histórias reais da própria vida, do lugar onde 
moram e onde estudam. Lemos em voz alta essas primeiras produ-
ções escritas, para todos ouvirem e trocarem impressões.

Figura 14 – Oficina de microrroteiros

Fonte: arquivo pessoal
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Nessa conversa, Laura nos ensinou a transformar histórias em 
microrroteiros, a reduzi-las até conseguirmos contar a história com 
pouquíssimas palavras. Também nos ensinou a colocar tudo no 
tempo presente. Quando retornamos do intervalo, iniciamos um 
processo diferente, que ela chamou de “mesa de papelaria”, que 
consistia em espalhar por uma mesa grande vários materiais de 
papelaria, como: cola, tesouras, revistas, canetas, lápis etc. Antes de 
iniciarmos o trabalho com esses elementos, ela estimulou as crianças 
a construírem coletivamente uma frase que serviria de inspiração 
para a próxima produção, pensando na empatia pelos “mais próxi-
mos e mais distantes”.

Figura 15 – Mesa de papelaria

Fonte: arquivo pessoal
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Acho importante narrar o que aconteceu durante o intervalo e 
acredito que serviu de inspiração para a artista, naquele momen-
to, construir a frase com as crianças. Aproveitamos o tempinho 
super-rápido de quinze minutos do nosso intervalo, a Laura ficou 
assustada com o pouco tempo, mal deu para tomar um cafezinho 
e conversar com tranquilidade e o sinal para voltarmos tocou. No 
retorno para a sala, dois garotos estavam brigando; ela me ajudou a 
separá-los, conversamos com os dois, e eu já não me lembro dos mo-
tivos que a levou a dizer algo como: “Nós temos que ajudar nossos 
‘parças’, mas não só, temos que pensar nas pessoas que estão distan-
tes também”. Aparentemente, um dos meninos estava defendendo 
o irmão de alguma briga.

Figura 16 – Criação das frases

Fonte: arquivo pessoal

O importante é que, a partir daquela cena que acabara de acon-
tecer com a gente, com crianças de outras turmas, Laura começou a 
conversa com os participantes da oficina pensando na empatia pelos 
mais próximos e também pelos mais distantes. Aos poucos, ela foi 
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propondo a criação de frases para representar as ideias discutidas. 
Nós fizemos uma lista: “Animal também é ser vivo”; “Pessoas são 
vivas”; “As pessoas devem se ajudar ao invés de se matar”; “O que 
você colhe, você plantou”; “Amor quer amor”; “A esperança está em 
todos nós”; “A esperança é a gente”; “A vida é mais importante do 
que a batalha”; “Dinheiro é bom”; “As estrelas brilham no céu”; “O 
amor está entre nós”; “A compaixão pode ser maior”; “Pense antes 
de fazer a vida”; “Você colhe o que você plantou”; “Ajudem o pró-
ximo”; “Escutar o próximo e também os distantes”; “Carinho quer 
esperança”; “A esperança cresce a cada desejo”.

Entre a criação das frases um dos meninos olhou para mim e 
disse: “Professora! Nós estamos fazendo poesia!”. Sim! As crianças 
estavam brincando com as palavras, elas aprenderam com a Laura a 
serem “fraseadoras”, a escovar as palavras, a dar importância às coi-
sas desimportantes, a serem “apanhadoras de desperdícios” (Barros, 
2010). As crianças brincaram com as palavras como o poeta, dife-
rentemente de mim que apenas li as poesias de Barros e já pedi para 
que as crianças, num exercício apenas racional, fizessem o mesmo. A 
roteirista fez história com as crianças, Laura fez e pensou arte com as 
crianças e não para as crianças. Com a lista das frases, ela propôs que 
pensássemos em uma que representasse da melhor maneira todas as 
ideias que a turma levantou, as crianças escolheram “A esperança 
somos nós”.

Em seguida, fizemos a mesa de papelaria: com os materiais dis-
postos, por meio de imagens e palavras, as crianças deveriam fazer 
lambe-lambes a partir das escritas criadas antes do intervalo. Laura 
me explicou que condensou a oficina no tempo que tínhamos, para 
que eu e as crianças tivéssemos a oportunidade de nos aproximarmos 
das maneiras que ela faz seu trabalho, sugeriu que eu dilatasse aquele 
tempo e, em minhas aulas, reservasse um intervalo maior para as 
mesas de papelaria: uma primeira com os microrroteiros a partir das 
histórias criadas, e uma segunda com a frase selecionada.

Como já foi dito, minha tentativa de refazer a oficina com o 
restante da turma foi um fracasso. Isto porque havia um combi-
nado com a gestão e a coordenação da escola que faríamos nossa 
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Figura 17 – Colagem nos banheiros

Fonte: arquivo pessoal 

intervenção para a Mostra Cultural daquele ano, e a data já estava 
chegando. Aquele tempo que a artista me sugeriu não foi possível. 
Entre sua oficina e a Mostra Cultural, tivemos um intervalo de pou-
cas semanas, e ainda precisávamos criar os microrroteiros, imprimi-
-los e colá-los como resultado final do projeto Andarilhos na Escola. 
Fomos atropelados pelo tempo, e não foi possível reconstruir todo 
aquele acontecimento poético. Acredito que, com a pressa, esqueci 
de construir o sentido daquela experiência para mim, um exercício 
que se aproxima das ideias da reperformance: “Segundo Christina 
Fornaciari (2008) a reperformance não se trata de uma repetição das 
ações que foram feitas, mas consiste em uma reinterpretação destas, 
no sentido de atualizá-las, torná-las presente, promover o que a artista 
chamou de renascimento da performance” (Rachel, 2014, p. 41).

Além do tempo exíguo, o exercício elaborado por Rachel a partir 
de suas experiências e dos estudos de Fornaciari também não esta-
vam em evidência para mim, por isso não foi possível fazer renascer 
toda aquela potencialidade poética da oficina de Laura. Na ocupação 
de Tutunho, que ocorreu na primeira semana de aulas, foi possível 
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entender melhor como o #TRACEaFACE se desdobraria. Fizemos 
um trabalho em sala de aula com um estudo minucioso sobre o au-
torretrato por meio de várias linguagens artísticas: música, dança, 
teatro e artes visuais. Com a ocupação de Laura, a reperformance da 
oficina de microrroteiros não atingiu a potencialidade que eu gos-
taria, mesmo assim, a colagem dos lambe-lambes foi emocionante.

Assim como na avaliação da pintura do muro, as crianças apon-
taram a experiência de fazer a colagem com seus colegas como a mais 
importante e divertida. Tutunho e Laura nos ensinaram muitas coi-
sas, mas o que percebo aqui de mais importante é a potencialidade de 
fazer e pensar arte num jogo com o coletivo. A experiência influen-
ciou o caminho que passaríamos a trilhar, o da arte da infância.

Figura 18 – Colagem nos postes

Fonte: arquivo pessoal

Durante a criação e a construção dos lambe-lambes na oficina 
de Laura, tivemos algumas produções com potencialidade poética 
surpreendente. As palavras de um delas passaram a me acompanhar 
e me fizeram vivenciar uma verdadeira experiência, por isso as des-
taco aqui: “A esperança somos nós, o que muito podemos aprender 
nas escolas, deixem as crianças mudarem o Brasil”.

Ao ocupar a escola, Tutunho e Laura não foram apenas artistas, 
foram também professores. Ensinaram-nos a mergulhar nos nossos 
próprios tempos e a fazer um jogo reflexão interna. Arte e educação 
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se confundiram, tiveram seus sentidos ampliados e sua união, re-
configurada graças à liberdade que eles conseguiram ao substituir 
o “espaço confinado” da escola por um “espaço fluente” (Gogan, 
2017). Não se trata mais de uma aula como um lugar no qual o co-
nhecimento é transferido, mas produzido. A ênfase está na produção 
de conhecimentos, na transmissão de sabedorias, e não na mera 
transferência de conteúdo característica da educação conservadora. 
A experiência contemplativa individual de uma aula convencional 
foi invertida para uma vivência coletiva e participativa.

Figura 19 – Deixem as crianças mudarem o Brasil

Fonte: arquivo pessoal
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As ocupações dos artistas foram verdadeiras revoluções de sen-
sibilidade para meu lugar de professora. Suas atitudes e aquelas que 
provocaram em mim e nas crianças me fizeram perceber a arte mais 
como uma atividade do que como um objeto, bem como a energia da 
infância imersa na criação livre. A ideia que eu tinha de aula foi expan-
dida, transformando-se em um momento de visão crítica e reflexiva 
sobre a vida cotidiana, de busca de novos parâmetros de julgamento 
e leitura de uma nova arte: “novas lentes para se enxergar uma nova 
arte” (ibidem, p.261). Uma arte que me fez escutar verdadeiramente 
a infância que se encontra diante de mim, que me pede para deixar as 
crianças mudarem o país. Num momento em que a sociedade se torna 
cada vez mais desigual e de um fascismo crescente, há uma urgência 
política e ética para a educação e a arte. É preciso deixar as ideias colo-
nizadoras de arte e suas macronarrativas de lado, dar lugar a uma arte 
que está “entre”, visando a ampliação de “um conceito de arte antie-
litista para a criação de um ser humano coletivista” (ibidem, p.264).

Figura 20 – Sequência de lambe-lambe

Fonte: arquivo pessoal
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