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Tese apresentada à Banca Examinadora do
Programa de Pós-Graduação em Arte e
Cultura Visual - Doutorado da Faculdade de
Artes Visuais da Universidade Federal de
Goiás, como exigência parcial para obtenção
do título de DOUTOR EM ARTE E CULTURA
VISUAL, linha de pesquisa Culturas da
Imagem e Processos de Mediação, sob
orientação da Profa. Dra. Lêda Maria de
Barros Guimarães.

Goiânia/GO
2016

4

5

6

7

Para meus outros avós: Cecília, Maria Madalena e Elias.

8

AGRADECIMENTOS
À minha mãe e minha irmã, pela incondicionalidade de tudo que partilhamos.
À Rosi Martins, pelos transbordamentos e caprichos desmedidos.
À Profa. Lêda Guimarães, pelo acompanhamento e vislumbres certeiros.
À Walderes Brito [em memória], por ter ajudado a olhar minha história com
cuidado e delicadeza.

9

Que importa o sentido se tudo vibra?
Alice Ruiz

10

RESUMO
Esta pesquisa se desenha como um exercício de cartografar práticas que orbitam
em torno de memórias do meu avô materno na tentativa de alinhavar outras fontes
de conhecimento à minha experiência como professor. Pelas entrelinhas de uma
pesquisa narrativa, essa cartografia (DELEUZE; GUATTARI, 2011; ROLNIK, 2006)
busca evidenciar processos, artísticos e pedagógicos, tramados em situações de
ensino-aprendizagem e revelados por meio de encontros com quatro artífices que
conheceram meu avô. Pela configuração desses encontros e o entrecruzamento de
narrativas, minhas e dos artífices, é possível vislumbrar um circuito composto por
itinerários afetivos. Ao afetar e ser afetado na revisão de histórias sobre meu avô,
utilizo operações de montagem (DIDI-HUBERMAN, 2012; 2013) para demarcar a
trama de uma rede colaborativa, constituída gradativamente, sem que eu soubesse
qual seria o seu desenho final. De cunho interpretativo, as demarcações obtidas por
essa rede foram organizadas numa espécie de atlas por onde é possível investigar
a elaboração de mapas como ferramenta de análise e construção de ideias. Através
das descobertas engendradas por essas paisagens moventes realço aspectos da
deriva e da errância (DEBORD, 2003; CARERI, 2013; CERTEAU, 2014) como
posicionamentos criativos em torno de práticas de ensino e criação em arte. Por fim,
busco referências nas práticas dos artífices (SENNET, 2009) e aponto para um
trabalho associado a experiências de convívio com ênfase nos processos. Por meio
desses apontamentos, emergem práticas colaborativas, as quais acredito, podem
contribuir para circunscrever um conhecimento mais amplo sobre a maneira de
atuar em diferentes espaços de mediação.
Palavras-chave: cartografia, práticas, experiências de convívio.
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ABSTRACT
This research is designed as an exercise of mapping practices that revolve around
memories of my maternal grandfather in an attempt to baste other sources of
knowledge to my experience as a teacher. Between the lines of a narrative research,
this mapping (DELEUZE, GUATTARI, 2011; ROLNIK, 2006) seeks to show
processes, artistic and pedagogical, woven in teaching-learning situations and
developed through meetings with four craftsmen who knew my grandfather. For the
configuration of these meetings and the interweaving of narratives, mine and of
craftsmen, it is possible to envision a circuit composed by affective itineraries. To
affect and be affected in the review of stories about my grandfather, I use assembly
operations (DIDI-HUBERMAN, 2012; 2013) to demarcate the plot of a collaborative
network comprised gradually, without my knowing what would be your final design.
Of interpretative, the demarcations obtained by this network were organized in a kind
of atlas where it is possible to investigate the development of maps as an analytical
tool and building ideas. Through discoveries engendered by these moving
landscapes would highlight aspects of drift and wandering (DEBORD, 2003;
CARERI, 2013; CERTEAU, 2014) as creative positions around teaching and
creating art practices. Finally, seek references in the practices of craftsmen
(SENNET, 2009) and aim for a job associated with convivial experiences with
emphasis on processes. Through these notes emerge collaborative practices, which
I believe can contribute to circumscribe a wider knowledge on how to act in different
spaces of mediation.
Keywords: cartography, practices, social experience.
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RESUMEN
Esta investigación se ha diseñado como un ejercicio de mapeo de las prácticas que
giran en torno a los recuerdos de mi abuelo materno en un intento de hilvanar otras
fuentes de conocimiento a mi experiencia como maestro. Entre las líneas de una
investigación narrativa, esta asignación (DELEUZE, GUATTARI, 2011; ROLNIK,
2006) pretende mostrar procesos, artística y pedagógica, tejidos en situaciones de
enseñanza-aprendizaje y desarrollados a través de reuniones con los cuatro
artesanos que conocían mi abuelo. Para la configuración de estas reuniones y el
entrelazamiento de las narrativas, las minas y de los artesanos, es posible prever
un circuito compuesto por itinerarios afectivos. De afectar y ser afectado en la
revisión de historias sobre mi abuelo, yo utilizo conjunto de operaciones (DIDIHUBERMAN, 2012; 2013) para demarcar la trama de una red de colaboración
comprendido poco a poco, sin saber cuál sería su diseño final. De interpretativa, se
organizaron las demarcaciones obtenidos por esta red en una especie de atlas,
donde es posible investigar el desarrollo de los mapas como una herramienta de
análisis de ideas y de la construcción. A través de los descubrimientos generados
por estos paisajes en movimiento pondría de relieve los aspectos de la deriva y
errante (DEBORD, 2003; CARERI, 2013; CERTEAU, 2014) como posiciones
creativas alrededor de la enseñanza y la práctica del arte que crean. Por último,
buscar referencias en las prácticas de los artesanos (SENNET, 2009) y aspirar a un
puesto de trabajo asociado con las experiencias de convivencia con énfasis en los
procesos. A través de estas notas surgir prácticas de colaboración, que creo que
puede contribuir a delimitar un conocimiento más amplio sobre cómo actuar en
diferentes espacios de mediación.
Palabras clave: cartografía, prácticas, experiencias en la comunidad.
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TERMO DE ABERTURA
“Tenho em mim um atraso de nascença”2

Uma dessas certezas, impossíveis de encontrar a origem, me fez acreditar por
muitos anos que meu avô, de apelido Nenzinho e de nome Jorge, tinha nascido no
dia 23 de abril, data instituída pelo calendário católico como o dia de São Jorge.
"Naquela época era comum batizar as crianças com o nome do santo do dia".
A certeza do dia, porém, não garantia a lembrança do ano. Minha mãe, mesmo
puxando pela memória, não conseguia precisar a data correta. Se o nascimento era
nuvem incerta, a morte, no entanto, era data precisa em suas lembranças de filha:
28 de janeiro de 1973.
Ele morreu em 1973. Eu nasci em 1974.
Contaminada por minha curiosidade, minha mãe apontou também a existência de
uma caixa de documentos, guardada entre as tralhas e quinquilharias de um “quarto
de bagunças”. Segundo ela, a caixa continha papéis burocráticos, cópias de
escritura e livros de caixa da época em que meu avô tinha uma loja de tecidos.
Quem sabe ali, ela orientou, eu encontrasse algum documento com o registro do
ano do nascimento do meu avô.
Surpreso diante da informação de que meu avô tinha sido dono de uma loja de
tecidos, comecei a investigar e encontrei a tal caixa. O primeiro documento
encontrado foi a certidão de casamento dos meus avós. Com surpresa, constatei
que a data do seu nascimento era 20 de Abril de 1910. Levei ao conhecimento de
minha mãe que, pacientemente, me explicou que não dava para confiar na certidão
de casamento. Segundo suas memórias, um arranjo burocrático havia possibilitado
que as datas de nascimento de meu avô e de minha avó fossem trocadas. Naquele
período, não era de “bom tom” o marido ser mais jovem que a esposa, como era o
caso dos meus avós. Então, a solução encontrada para corrigir esse “deslize” da
vida, foi mover a data do aniversário do meu avô para 1910 e da minha avó para
1912.

2

Todos os subtítulos dos termos que abrem os capítulos da tese são versos do poeta Manoel de Barros.
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Segui remexendo os papéis (Figura 1) e encontrei uma escritura cuja data de
nascimento do Vô Jorge estava registrada em 23 de Abril de 1911. Confusão total.
Nem ano, nem dia, nem mês pareciam dar conta daquele evento. Iniciei nova busca
até que, entre a papelada burocrática, encontrei a certidão de nascimento do meu
avô, lavrada dois dias depois do fato. A surpresa foi ainda maior, pois, naquele
registro, a data do nascimento do meu avô era 20 de Junho de 1912. Dois motivos
me levaram a eleger esta data como sendo a correta.
Primeiro porque junho é também o mês do meu aniversário e, segundo, porque
2012, ano em que meu avô faria cem anos foi a data que eu iniciei os estudos do
doutorado. Cruzamentos como esses me fazem pensar que os desenhos traçados
pelo tempo, em conjunto com nossas escolhas, formam uma trama capaz de sulcar
destinos e encontros em nossas mãos. Um tempo que não cristaliza os
acontecimentos, mas os reconstrói deixando à mostra uma rede de nervuras que,
um dia, é acionada novamente para suscitar outras vivências. São encontros
capazes de aprofundar relações por reforçar vínculos afetivos espelhados na
textura de objetos, no perfume de lugares e na história de pessoas que precisam
ser contadas.
A minha história começa lá atrás, em um tempo que nenhum documento ou dia
santo conseguem firmar com certeza. Tempo líquido, que escorre em
movimentações impossíveis de fazer caber numa tese. Mesmo assim, o desejo de
registrar experiências me faz buscar algum nexo na aparente insensatez com a qual
as coisas acontecem. Essa travessia, de muitos segredos, também me explica, me
decifra e me convida a mergulhar em escuros que se reacendem. Vaga-lumes que
piscam no lusco-fusco de uma história aberta que eu tentei desenhar do meu jeito
sem a pretensão de apreender sua totalidade. Foi assim que, em 20 de junho de
2012, três dias depois do meu aniversário, fui ao encontro do meu avô.
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Figura 1: Documentos encontrados na caixa de guardados do meu avô. Foto do autor.
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INTRODUÇÃO

Em atuações dentro e fora da universidade – antes como aluno e agora também
como professor – valho-me de histórias que carrego comigo no estabelecimento de
estratégias aglutinadoras de uma experiência acumulada por meus diferentes
papéis, seja como artista, professor, pesquisador... Conto histórias para fazer dos
locais onde atuo, lugares de vivências partilhadas, enxergando essa prática como
conhecimento narrativo-reflexivo que incorpora ativamente minha experiência,
única e singular, mas também social e cultural aos processos de mediação. “Como
um historiador de si mesmo, o educador reescreve sua biografia todos os dias e a
reconstrói conforme seu imaginário se transforma, orientado por suas experiências
de aprendizagem em sentido amplo” (IAVELBERG, 2003, p. 17).
Certeau (2014) complementa dizendo que essas escrituras invisíveis - aquilo que
narramos – “só são claramente ‘lembradas’ por novas circunstâncias. [...] Essa
escritura originária e secreta ‘sairia’ aos poucos, onde fosse atingida pelos toques.
Seja como for a memória é tocada pelas circunstâncias” (p. 151). As diversas
circunstâncias que me tocam funcionam como camadas que compõem uma espécie
de palimpsesto onde fazeres e saberes se alternam, mas também se misturam.
Esta pesquisa, nada mais é, do que uma tentativa de compor uma narrativa em
torno da figura do meu avô materno e de investigar algumas práticas advindas desta
composição, numa abordagem muito próxima ao que MARTINS e TOURINHO
(2009) explicitam ao afirmarem que
O ato de narrar não se restringe a uma descrição de fenômenos, cenários,
relações ou acontecimentos. Narrar é também um tipo de interpretação e,
tanto o conhecimento como a compreensão são, de certa forma, uma
interpretação. [...] Num sentido amplo, podemos dizer que a narrativa tem
como foco compreender a experiência humana, busca que sempre envolve
ações cognitivas e afetivas, sem distingui-las (p. 02).

Através das histórias que conto há um aprofundamento em minhas convicções e
questionamentos e isso me conecta a um persistente desejo de aprendizagem. No
encalço dessa compreensão, tenho me perguntado: Como mapear os fazeres-
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saberes contidos nas minhas histórias? Como reconhecê-los como ferramentas
para investigações cognitivas? Que espaços e relações são construídos por essas
práticas? Como alinhavar outras fontes de conhecimento ao aprendizado
acadêmico? Como organizar tais experiências para tirar delas interações e
movimentações capazes de ampliar o campo de trabalho com narrativas?
Plantadas no período de desenvolvimento da minha dissertação de mestrado3,
estas indagações foram revolvidas intensamente nos últimos anos em tentativas de
articulá-las junto à minha experiência na universidade. Faço isso, orientado pela
vontade de efetivar um pensamento das artes que se cumpre como “um modo de
articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer
e modos de pensabilidade de suas relações” (RANCIÉRE, 2009, p. 13). Faço
também para estabelecer um diálogo com meus próprios enfrentamentos, com o
que me inquieta e mobiliza, no entendimento de que essa movimentação, ao mesmo
tempo que provoca um olhar sobre mim mesmo, também me conecta a um processo
coletivo. Além disso, ainda carrego a esperança de que, através dessa relação
dialógica, eu consiga imprimir certa fluidez em minhas práticas acadêmicas.
Graduado em artes visuais com habilitação em design gráfico, minha trajetória como
artista opera em diferentes modalidades expressivas, cujo universo é atravessado
transversalmente por três grandes forças: práticas colaborativas de criação,
diálogos com desenho/colagem e produção de cartografias afetivas. Já minha
atuação docente sempre foi atrelada a contextos não formais de ensino e, só
recentemente, passei a atuar também no âmbito acadêmico transitando entre as
áreas de artes visuais e comunicação social. Esses diferentes papéis estão em
constante diálogo, mas pelo caráter fluido dessas práticas, elas também se atritam
e geram conflitos. O que conecta uma à outra é, primordialmente, minha atenção
os fazeres-saberes que as atravessam, afinal as práticas e o modo como nos
relacionamos com elas estão aí para serem apreendidas, estendidas e
problematizadas.

OLIVEIRA, W. F. de. Histórias com Dona Prizulina - da beira do fogão à cultura visual. Goiânia:
dissertação de mestrado em Cultura Visual. Faculdade de Artes Visuais/UFG, 2009.
3
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Nessa primeira parte do trabalho, “mais que das intenções, eu gostaria de
apresentar a paisagem de uma pesquisa e, por esta composição de lugar, indicar
os pontos de referência entre os quais se desenrola uma ação” (CERTEAU, 2014,
p. 35). De modo similar a essa afirmação de Certeau, vou tentar explicitar os pontos
que me auxiliaram na constituição dessa pesquisa.
O primeiro deles é o contexto onde nasce esta tese, pois dentre tantos caminhos
por onde é possível olhar a constituição de subjetividades, tenho especial interesse
por aqueles que me levam de volta ao quintal já conhecido da casa onde cresci. É
do espaço doméstico das casas e das labutas cotidianas de onde observo melhor
as tramas criadas entre os fazeres e os saberes.
As histórias provenientes dos cotidianos e das práticas elaboradas nesse contexto
evidenciam maneiras de negociação entre produções próprias e aquilo que se
pretende instaurar em âmbito mais geral. Ou seja, estratégias de onde os indivíduos
criam em seus micros aquilo que atua em um macro (CERTEAU, 2014). Em meio a
esses pequenos fazeres, surgem as aproximações e afecções e estas tendem a
produzir acontecimentos que abrem espaço para o que Certeau chama de ocasiões
oportunas e por onde é possível vislumbrar motivações, interações e significações
enraizadas em um conjunto de experiências.
Pelas entrelinhas dessas operações é possível cruzar ideias, percepções,
memórias e experiências acumuladas como um produto de interpretações que, vez
por outra, atravessam em outra direção a estrutura linear e precisa de um
pensamento hermético. Um bom exemplo desse atravessamento está no modo
como o projeto dessa tese se constituiu.
A experiência que dá corpo a essa pesquisa foi instaurada durante o mestrado no
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal
de Goiás, no período de 2007 a 2009. Mais especificamente, na segunda metade
desse período, quando tive que adentrar as portas da casa onde eu vivi minha
infância e parte da adolescência. A casa, localizada em minha cidade natal - um
vilarejo chamado Lagolândia, incrustado no interior de Goiás, parte do município de
Pirenópolis - foi construída por meu avô materno. No entanto, esse dado acerca da
origem daquela construção não era do meu conhecimento até que ela se interpôs
definitivamente como um lugar carregado de sentidos à medida em que tive que
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abrir as portas do lugar para acolher algumas crianças e ali desenvolver uma oficina
de desenho, reelaborada para acontecer naquele espaço.
A atividade, planejada anteriormente para acontecer em uma sala de aula, só foi
realizada em função de seu remanejamento da escola para minha casa em função
de imprevistos que marcaram a trajetória da pesquisa. Essa reconfiguração espacial
ajudou-me na compreensão de que a recusa da escola em acolher a oficina acabou
por realçar um aspecto do processo de ensino-aprendizagem que ocorre para além
das paredes de uma sala de aula e que abrange outras possibilidades educativas.
Ao relatar essa movimentação em minha dissertação percebi um deslocamento na
minha postura pedagógica porque tive que adotar algumas estratégicas diferentes
daquelas pensadas anteriormente para o espaço de uma sala de aula.
Ao olhar para aquela casa como um lugar praticado (CERTEAU, 2014) atentei para
o fato de que aquele local também mobilizava meus afetos. O relato sobre a casa
me fez debruçar e refletir sobre pessoas, narrativas, passagens marcantes daquele
lugar, suas trajetórias e sobre as construções simbólicas e subjetivações
construídas ao longo delas (MARTINS; TOURINHO, 2009).
Esse caráter ambivalente ampliou minha movimentação epistemológica, na medida
em que aquele espaço definiu ações, vivências e ritos fazendo as emoções
transitarem num fluxo que abraçou a criação de sentidos sem esgotá-los num jogo
que me pareceu profícuo e com o qual me identifiquei.
Os relatos efetuam portanto um trabalho que, incessantemente, transforma
lugares em espaços ou espaços em lugares. Organizam também os jogos
das relações mutáveis que uns mantêm com os outros. São inúmeros esses
jogos, num leque que se estende desde a implantação de uma ordem imóvel
e quase mineralógica (aí nada se mexe, salvo o próprio discurso que, numa
espécie de travelling, percorre o panorama) até a sucessividade acelerada
das ações multiplicadoras de espaços. (CERTEAU, 2014, p. 185).

As inúmeras possibilidades de prolongamento apontadas por Certeau me
remeteram à multiplicidade deleuziana feita de forças e devires, pensamento que
não se fecha nunca porque compreende linhas de desterritorialização ou
“formações que dão novamente o poder a um significante, atribuições que
reconstituem um sujeito” (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 26). Essa noção de
multiplicidade só se realiza através de agenciamentos que desenvolvem
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composições distintas dos processos uniformes de organização. Essa suposta
desordem atribuída a esse jogo de relações mutáveis acabou por revelar-me a
imagem de um avô que me pareceu nova, desconhecida, espaço para
descobrimentos.

Vô Jorge: seu Nenzinho

Ao indagar sobre a construção e a conformação daquela casa, construí relações
variadas no modo como aquele espaço era habitado e foi então que descobri
facetas desconhecidas de um avô com quem eu nunca cheguei a conviver.
Dezessete meses é o tempo que separa sua morte do meu nascimento, de modo
que nunca o conheci. Porém, meu avô sempre fez parte do meu imaginário – o que,
de certa forma, me dá a nítida impressão de conhecê-lo mais do que muitas pessoas
com quem convivi. O segredo disso, hoje avalio, está na forma delicada como minha
mãe sempre tratou a memória dele. Ela criou um tecido de histórias, um inventário
de memórias para manter meu avô um pouco mais próximo de mim e da minha irmã
e, com isso, nos deu um horizonte de referências afetivas. À partir daí, criei minhas
próprias histórias sobre ele e cultivei uma maneira muito pessoal de imaginá-lo.
Pelas narrativas repetidas sobre o homem de traços simples que, pela
maturidade parecia elaborar a vida com olhares bem à frente do seu próprio tempo,
minha mãe soube costurar imagens bem intensas do meu avô. Homem do campo
e dos quintais, pai de duas filhas, esposo paciente, comerciante justo e regente da
Folia do Divino são algumas das atribuições rabiscadas em torno da sua imagem.
Iletrado segundo a certificação dada pela escola formal, meu avô fazia contas de
cabeça, sabia ler o mundo e medir o tempo pelos sinais da natureza em relações
que ele carregava de sentidos - “Conte 30 dias à̀ partir do florescimento da
jabuticabeira para saber o período que as jabuticabas estarão boas para chupar”.
Sua fúria ele partilhava com a terra - conta minha mãe ao explicar como ele lidava
com as angústias e infortúnios da vida. Nascido em 1912 e falecido em 1973, Jorge
Fernandes Pereira era mais conhecido na região como “seu Nenzinho”.
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Foi à partir de alguns desses relatos que a figura do meu avô começou a se
apresentar como potência para destacar procedimentos capazes de viabilizar uma
pesquisa. Atrelados a estes descobrimentos, além da casa, alguns objetos deixados
por ele e encontrados por mim - entre os quais, uma caixa com papéis burocráticos
e uma bandeira de folia - constituíram matéria importante para a dinâmica de
movimentação metodológica proposta nesta pesquisa. Esses objetos foram
capazes de elucidar conexões que desdobravam alguns fazeres do meu avô. De
agricultor, ele passou a carpinteiro, regente de folia e dono de uma loja de tecidos.
Facetas até então desconhecidas por mim.
Havia a possibilidade de começar a pesquisa por estes objetos, pois seus
significados, circunscritos para além da materialidade, avançam também para usos
e diversos percursos sociais. Foi, potencialmente, minha estreita relação com tais
objetos que também fez emergir encontros à partir daquilo que Appadurai (2008)
chama de rotas e desvios como um acordo oscilante entre rotas socialmente
reguladas e desvios motivados. Existe a prescrição de uma rota para as coisas e
também para as pessoas e são os acontecimentos e as motivações humanas que
permitem certos desvios capazes de traçar novas histórias por meio de laços entre
pessoas e coisas; e entre pessoas por meio das coisas.
Essa dinâmica, de caráter arqueológico - que parte da casa e da caixa de
documentos para descortinar outras situações - me levou a pensar no delineamento
de itinerários afetivos dentro de num jogo de “operações de demarcação”4
(CERTEAU, 2014) que me ajudassem na elaboração de pequenos mapas por onde
narrações pudessem gerar genealogias de lugares, arqueologia de objetos e,
consequentemente, composições de fazeres-saberes atrelados à práticas
cotidianas. À partir de itinerários demarcados por encontros, minha proposta
investigativa dedicou-se a identificar, destacar e analisar saberes desenvolvidos nos
fazeres e vice-versa de pessoas próximas ao meu avô como estratégias
pedagógicas capazes de movimentar contextos de aprendizagem estética. O
De acordo com Certeau “operações de demarcação” são contratos narrativos e compilações de relatos
compostas com fragmentos tirados de histórias anteriores e bricolados num todo único” (2014, p. 190).
Neste sentido, a elaboração dessas operações é um gesto criativo capaz de articular vivências, de
confrontar e deslocar fronteiras uma vez que interpretar não é somente encontrar um sentido que está para
além da aparência, mas é avaliar algo, pensar sua estrutura em função das relações mantidas com seus
supostos e com seus suportes.
4

26

entrecruzamento desse encontros redimensionou paisagens, deixou entrever
acontecimentos, falas, vazios, olhares e ações numa dinâmica movente e reflexiva.
À partir dela, foi possível destacar alguns procedimentos cujo desenho me
pareceram adequados à potencialização da minha atuação nos espaços de
mediação onde desenvolvo meu trabalho como professor.
Para tanto, busquei referências nos estudos culturais, principalmente nos estudos
da cultura visual e suas extensões pedagógicas. No entanto, essa pesquisa não se
fixa em apenas um campo teórico e muito menos no aprofundamento de uma teoria
específica, pois seu caráter híbrido pode ser confirmado pelas referências a autores
e procedimentos variados que me auxiliaram nas reflexões carregadas de embates
e de produção de sentidos. Sendo assim, esta investigação entrecruza a minha fala
à fala de diferentes autores na tentativa de complexificar a produção de
conhecimento que se dá, invariavelmente, articulada aos processos culturais. Estes,
por sua vez, são indissociáveis dos modos de subjetivação dos sujeitos.
Nesse sentido, as operações de demarcação apontadas por Certeau se filiam a um
caráter transitório e movente segundo os contextos e conceitos que variam a cada
olhar que se lança sobre o assunto. Ou seja, essa tese foi se constituindo de modo
fragmentado na expectativa de que, pela combinação de procedimentos, passando
pelo contato com os sujeitos até chegar em sua própria elaboração escrita ela possa
resguardar “a liberdade do caminho das infidelidades e traições teóricas, dos
deslocamentos institucionais, das derivas existenciais, dos encontros ocasionais e
inesperados. Com medo, com riscos.” (LOPES, 2007, p. 27).
Além da experiência dos sujeitos envolvidos nesse trabalho, há ainda os
atravessamentos promovidos pela experiência de mergulhar em regiões tão
próximas à minha constituição histórica e genealógica e suas intensidades
presentes não só no período da realização desse estudo, mas vivenciadas também
pela vida afora.
A construção de uma pesquisa narrativa, composta por relatos daquilo que é sentido
e experimentado, cotidianamente, pelas pessoas, procura valorizar uma escrita
permeada por imprevisibilidades e variações de aprendizagens sobre nós mesmos
e nosso contexto à partir do encontro com o outro. Por respeitar, minimamente, esse
universo variante, minha pesquisa movida inicialmente por uma abordagem
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autoetnográfica, aos poucos foi se reconfigurando pelo desejo e experiência do
encontro me trazendo a percepção de que os relatos acerca do meu avô eram
pronunciados por outras pessoas. Quem deu notícia das práticas atreladas à
imagem do meu avô foram os quatro artífices5 que encontrei durante o percurso da
pesquisa de campo. Nesse ponto, a utilização da cartografia como abordagem
metodológica

foi

primordial.

Toda

experiência

cartográfica

pressupõe

o

acompanhamento de processos e o desmanchamento de certas rotas para a
elaboração de outras enquanto o caminho está sendo trilhado e continuado.
Por confiar no poder dos encontros, dos rearranjos, da inquietação e dos improvisos
é que, referenciando os limites da subjetividade individual, acredito que acompanhar
o cotidiano com o olhar atento permite a captação de valores, padrões, normas,
contradições e relações de poder na dinâmica das relações sociais.
A ideologia dominante quer que o artista seja sozinho, sonha com o artista
solitário e indômito: “só se escreve sozinho”, “é preciso se afastar do
mundo”, blábláblá... Essas imagens de Épinal confundem duas ideias
distintas: a recusa das regras comunitárias vigentes e a recusa do coletivo.
Se for o caso de rejeitar qualquer comunitarismo imposto, é precisamente
para substituí-lo por redes relacionais inventadas (BOURRIAUD, 2009, p.
113-114).

Ora, são os encontros que desenham as pesquisas. Pessoas, situações,
visualidades, conceitos e ideias abrem portas, descortinam horizontes mais amplos
e apontam movimentações diferentes daquelas esboçadas no início das
investigações. “Mesmo moldada pela história pessoal, pela biografia, pelo gênero,
classe social, raça, etc... a pesquisa é um processo interativo.” (DENZIN; LINCOLN,
2010, p. 3).
Além dessa dimensão relacional, a tese também conversa através de um repertório
visual muito particular que inclui, além das fotos de registro do processo, cenas de
narrativas fílmicas, passando por colagens até obras que pego emprestadas da
história da arte. Fugindo do caráter ilustrativo, essas imagens operam como
argumentos visuais por me ajudar a reforçar ou mesmo esclarecer algum ponto

5

Ao me referir aos colaboradores da pesquisa, utilizo a definição sugerida por Richard Sennett (2009) que
entende por artífice todo sujeito capaz de estabelecer um vínculo coeso entre o fazer e o pensar,
articulando, assim, a relação que existe entre a mão e a mente no ato de produzir.
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dessa cartografia. Pelas imagens é possível a descoberta de outras realidades e
modos de compreensão do mundo. É importante ressaltar que meu posicionamento
em relação às imagens não é apenas crit́ ico e desconfiado, mas ainda amoroso e
poético. Afinal, os filmes da sessão da tarde, os gibis que eu lia quando criança até
o cheiro do café torrado à mão pela minha vó me ajudam na constituição desse
trânsito entre o ver e o saber.
Assim, a tese organizada em quatro capítulos, se constitui por entrecruzamentos,
fragmentos e combinações de procedimentos que eu vou descortinando ao longo
do primeiro capítulo. Nele, busco a demarcação de pontos de convergência pelos
quais transitam minhas intenções de pesquisa. Dentro de uma abordagem narrativa
à qual essa tese se filia, trato do meu papel como narrador na tentativa de evidenciar
os posicionamentos sugeridos por esse lugar. Além disso, vou atrelando
apontamentos como a valorização da escuta, das histórias produzidas pela
experiência vivida como fluxo da pesquisa narrativa. É no primeiro capítulo também
que os aspectos metodológicos desse trabalho ficam mais evidentes ao tecer um
diálogo com a noção de cartografia como procedimento que me ajudou, por
dissolvências e/ou amarrações a praticar modos de demarcar um conjunto de
percursos que chamei de circuito de afetos.
Na explicitação do meu trabalho de campo, detalhado no segundo capítulo, além de
apresentar os sujeitos que encontrei nesse circuito, há uma tentativa de desvelar
um almoxarifado de referências atrelado à trama de uma rede colaborativa que foi
se constituindo aos poucos, sem que eu soubesse qual seria o seu desenho final.
Minha preocupação em atentar e registrar sinais, vestígios e desvios que cada um
dos encontros possibilitou, acabou por evidenciar uma espécie de atlas por onde os
itinerários dessa pesquisa começaram a aparecer. De cunho interpretativo, as
demarcações

desse

quadro

de

referências

sugeriram

associações

de

procedimentos investigativos, processos pedagógicos e algumas compreensões
acerca dos modos de fazer dessa pesquisa.
No terceiro capítulo procuro colocar atenção no desenho que essa movimentação
possibilitou, aproximando-o da noção de atlas de imagens atribuída à ideia de
Mnemosyne - Der Bilderatlas Mnemosyne - (WARBURG, 2015) desenvolvida por
Aby Warburg onde me é oferecida, não a ilustração e sim uma a configuração visual
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de pensamentos por onde acontece o intercâmbio, a circulação e a sobrevivência
(DIDI-HUBERMAN, 2013) das imagens.
Pelos descobrimentos derivados desses trânsitos e suas demarcações, percebi
pontos de convergência, intervalos e tensões. Estabeleci junções por meio das
aprendizagens sugeridas nesse processo e é de lá que investigo a aproximação
entre relatos e lugares e suas potências pedagógicas. Aos poucos, vislumbro
espaços de aprendizagens cujos deslocamentos e intervalos são capazes de
plasmar uma experiência deflagradora de posicionamentos críticos e criativos em
processos de ensino e criação em arte.
Por fim, no quarto capítulo estão as articulações atreladas aos modos de fazersaber que sugerem uma vinculação potente entre o agir e o pensar. As práticas dos
artífices trazem, embutidas em suas elaborações, uma filosofia que envolve
procedimentos técnicos, convivências e cultura material. Através desses pontos,
apresento as experiências de convívio como laboratório para se evidenciar práticas
colaborativas como eixos capazes de potencializar abordagens criativas entre o ver
e o fazer. Entendidas como processos criativos, também exploro a deriva e a
errância como experiências capazes de enredar descobertas depositadas em
paisagens moventes.
A composição dessa pesquisa e as inquietações que ela suscitou foram permeadas
por um pensamento de continuidade. Foi a partir da ideia de demarcação apontada
por Certeau (2014) e operacionalizada pelo método cartográfico que o conceito de
“continuidade” passou a aglutinar indagações, inquietações e, consequentemente,
as proposições que me trouxeram até aqui. A continuidade à qual me refiro é um
elemento fundamental e também um critério “que acompanha e de certa forma
qualifica o conceito de experiência” (MARTINS; TOURINHO, 2009, p. 7). Para
Dewey, é preciso “recuperar a continuidade da experiência estética com os
processos normais do viver” (2010, p. 70).
Continuar é abrir espaço para o trânsito de ideias, práticas, e crenças, pois a
demarcação, seja ela conceitual ou territorial, não pode paralisar as possíveis ações
decorrentes desse exercício. Demarcar e continuar, para mim, significou lançar-me
ao desafio de conduzir as negociações que se estabeleceram entre o ver e o fazer.
Segundo Freedman (2006), a abordagem pedagógica entre o ver e o fazer se dá
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pelas características cognitivas das interações contíguas entre aqueles que veem e
o que é visto, explorando questões de como é que nós construímos imagens ao
mesmo tempo em que elas nos constroem. Uma troca de informações, onde se
ensina e se aprende usando diferentes modos de significar a realidade circunscrita.
O percurso que fazemos se movimenta, permanentemente, em transformações
variadas se potencializando ou se desenergizando, dependendo dos efeitos das
negociações que se estabelecem entre o que é visto e os olhares que veem.
Um mapeamento onde passado e presente são ativados em operações
semelhantes àquelas que cruzam os espaços existentes para ligar uma estrela à
outra na formação de constelações. Por motivo que desconheço e num movimento
bem diferente de quem abriu porteiras, cruzou trieiros e andou sobre alicerces, a
imagem de uma constelação tem sido recorrente sempre que penso nesta pesquisa.
Para além de uma superfície plana, a imagem do céu estrelado me indica noções,
movimentos e profundidade relativas ao espírito e ao horizonte multidimensional do
atlas sugerido pelo trabalho com imagens de Aby Warburg. Pôr em movimento é
abrir e multiplicar o pensamento para criar uma tensão fecunda em relação aos
acontecimentos. Isso porque, na concepção de Didi-Huberman “toda imagem
resulta de movimentos provisoriamente sedimentados nela. Esses movimentos a
atravessam de fora a fora, e cada qual tem uma trajetória – histórica, antropológica,
psicológica, entre outros...” (2013, p. 33).
Este autor também aponta para a noção de constelação. Constelar, com base em
seu pensamento, é intrincar uma rede de afinidades e relacionamentos das imagens
entre si, com permutação das configurações. A constelação traz subsídios para
pensar a rede de relações e seus processos à partir da imagem viva, que é imagem,
mas também é ato corporal e social, memórias e questionamentos e que sempre
resulta num ponto de encontro dinâmico e heterogêneo quando nos propomos a
movimentá-la. Dessa forma, o processo pode respeitar sua multiplicidade, além de
outorgar legibilidade às relações postas em evidência.
Ao cruzar minha experiência como professor e artista com as narrativas que se
desprendem do meu avô, percebo intervalos que, em movimento constante, ecoam
coordenadas incertas, por onde trafegam inúmeras possibilidades de conexões. É
por isso que carrego uma expectativa de que a cartografia que evidencio a seguir,
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não se apresente como fim, mas como meio para circunscrever um conhecimento
mínimo, mas ainda assim, potente o suficiente para ampliar minha maneira de atuar
em espaços de mediação.
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TERMO DE SINGULARIDADE
“Livro de Pré-coisas”
“Começa assim: coloque sua mesa em um canto e, todas as vezes em que se sentar
para escrever, lembre-se da razão de ela não estar no meio da sala. A vida não é
um suporte à arte. É exatamente o contrário." (KING, 2015, p. 91).

Figura 2: Traçados moventes de uma cartografia pessoal. Foto do autor.
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CAPÍTULO 1
COMEÇAR PELO MEIO

Não existe um início e um fim da pesquisa, mas um acabamento dela. Parece-me
que sempre se começa e se termina pelo meio. Foi assim, no meio do mestrado,
quando a casa do meu avô mobilizou meus afetos, sinalizando ajustes
metodológicos no sentido de avaliar um conjunto de orientações previamente
estabelecidas. É assim, agora, ao iniciar o processo de escrita da tese, pois em
meio a relatos, imagens, conceitos, frustrações e desejos passo a me perguntar: o
que esse material recolhido me diz? De que maneira posso organizá-lo? Como dar
sentido a essa experiência encharcada por tantas intensidades? Como trazê-las
para circular nessa escrita? Que repertórios levantar para propor uma direção a
esse texto?
Pensar a tese como um território capaz de abarcar uma movimentação
ziguezagueante é uma consequência ou uma transposição do modo como construo
meu pensamento visual, plástico, expressivo, sensível. Enfim, o modo de estruturar
esta tese é uma junção de saberes e vivências que são configurados no incessante
ir e vir de um esboço que se faz em papel branco onde o traçado, ora mais intenso,
ora mais suave, se mostra à medida que o desenho vai tomando forma. É no fazer
e no refletir sobre esse fazer que o pensamento se constitui, institui e se materializa,
onde uma forma chama outra, seja pela semelhança, seja pelo contraste.
Mesmo tendo um esboço, ao lidar com os materiais da pesquisa e seus inúmeros
prolongamentos, ora enfatizando, ora excluindo alguns acontecimentos, fui
construindo essa narrativa em torno de outras narrativas sugeridas por memórias
do meu avô. Portanto, além de entendê-la como uma construção parcial, marcada
por um determinado ponto de vista, não tenho a intenção de apreender sua
totalidade, mas apenas apresentar uma demarcação conceitual dentre tantas
possíveis.
Na formulação de meus objetivos de pesquisa, por ocasião dos começos do
processo de doutoramento, esbocei o desejo de construir uma cartografia afetiva
para abarcar a vontade de me aproximar de um avô que eu só conhecia por meio
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de relatos, mas que se apresentava de outros modos à medida que fui encontrando
objetos que descortinavam novas informações acerca desse avô. Quando tem início
uma pesquisa já há, na maioria das vezes, um processo em curso. Isso acontece
não apenas porque o momento presente carrega uma história anterior, mas também
porque o próprio território presente é portador de uma espessura processual
(KASTRUP, 2008).
A espessura processual é tudo aquilo que impede que o território seja um meio
ambiente composto de formas a serem representadas ou de informações a serem
coletadas. Em outras palavras, o território espesso contrasta com a rasura dos
meios informacionais que nunca conseguem abarcar a totalidade daquilo que o
movimento cotidiano sugere. É por essa razão que a representação redutiv́ el que
nega a complexidade, herança do pensamento produzido pela ciência moderna foi
evitada nesse processo que passo a descrever.
“Então você pretende fazer a representação do seu avô?” - perguntou-me um
interlocutor depois que apresentei meu projeto de pesquisa em um colóquio
acadêmico. Apesar do meu interesse residir no mapeamento afetivo em torno da
figura do meu avô, minha pesquisa não busca uma resposta verdadeira, muito
menos uma dada realidade, mas antes, destacar diferentes interpretações de
realidade construindo uma memória experiencial e relacional (BOURRIAUD, 2009).
Apesar da singularidade da experiência ela também produz diferenças,
heterogeneidades e pluralidades numa dimensão de incerteza, numa abertura rumo
ao desconhecido.
Vinculado à ideia de uma filosofia da diferença, o pensamento de Deleuze, do qual
me aproximo, se contrapõe ao pensamento da representação. Ou seja, aceitar os
pensamentos múltiplos e a subjetividade de cada discurso contribui para a
construção da diferença como tal, sem submetê-la a nenhuma forma de
representação que a reconduza ao mesmo. “O mimetismo é um conceito muito ruim,
dependente de uma lógica binária, para fenômenos de natureza totalmente
diferente." (DELEUZE. 2007, p. 20).
Para Deleuze não há matéria fixa e imutável. A dialética matéria-forma é substituída
pela conexão dinâmica do suporte numa busca incessante por singularidades. Esse
pensamento se conecta com um reconhecimento mútuo – entre diferentes – da
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autoridade de sujeitos sobre seus discursos. Trocando em miúdos, a construção de
objetos complexos e singulares depende de pressupostos complexos e singulares
assumidos pelos sujeitos que os constroem, e não do objeto em si. Nas palavras de
Versiani,
A manutenção da perspectiva do texto como representação destrói, no meu
entender, o potencial transformador do texto, uma vez que representar, ou
melhor, re-apresentar pressupõe a permanência e a imobilidade diacrônica
dos conteúdos relacionados ao texto, um pressuposto que desconsidera as
variadas e variantes operações construtivas de seus eventuais leitores.
(VERSIANI. 2005, p. 114).

O que está em jogo nesta relação não são as diferenças pelas diferenças, mas as
experiências que elas possibilitam. Desponta aqui, para além dos embates entre os
discursos acadêmicos, a figura de um pesquisador autorreflexivo que enxerga o
valor das condições subjetivas do conhecimento, não como relativismo cultural, mas
como abertura para o estabelecimento de novos territórios no próprio fazer
científico. Diante dessa noção, outras questões surgiram para orientar a
demarcação que proponho a seguir: Qual o meu papel dentro dessa pesquisa?
Quais posicionamentos eu preciso assumir para continuar esse processo? E o que
significa continuar? Como? Para onde?
Minha escrita, concebida aqui como um lugar de entrecruzamentos, me possibilita
colocar o foco naquilo que torna-se experiência que me ensina sobre mim mesmo
e os lugares onde atuo. Um espaço de aprendizagem sobre o meu contexto que, ao
construir as próprias narrativas, busca criar para si um lugar.

Primeira Demarcação
ESCRITURANDO-ME

Em minha escritura busco uma pessoalidade, um encontro comigo mesmo. Faço
isso dentro da abertura possibilitada pelos estudos culturais que amplia o diálogo
com um pensamento pós-estruturalista mais centrado na experiência do que na
identidade. As marcas do vivido conjugam-se a problemáticas culturais, imprimem
sensações, conceitos e propõem caminhos diferenciados para a constituição das
subjetividades. À partir dos estudos culturais, passou-se a dar ênfase no sentido de
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experiência como uma atividade que ocorre sempre num espaço relacional, no
compartilhamento e na possibilidade de diálogo.
Em meio a um fluxo de discursos, imagens e processos que transitam social e
temporalmente, é a minha experiência que viabiliza uma mediação fundamental
entre aquilo que sou, penso, faço, sinto... Há de se ressaltar que essa experiência
não traz uma verdade, mas uma história que é sempre mediada por discursos
sociais. A experiência, de acordo com SCOTT “não é origem de explicação,
evidência autorizada, mas o que buscamos explicar, aquilo sobre o qual se produz
conhecimento” (1999, p. 27), que nos diz que “é importante refletir sobre quem fala”
(idem, p. 31).
Escriturar-me exige um esforço conjunto de revisão e elaboração da minha história
de vida que sempre me reinventa. Nessa toada, a reflexão sobre quem fala se
desdobra em outras variações do tipo: de onde fala? Como fala? E não basta
apenas apresentar respostas, mas é bom que se consiga colocar essas respostas
em movimento para que suscitem problematizações dos conteúdos envolvidos.
Minha atuação como docente na universidade é bem recente, porém ela se
apresenta como fruto de uma experiência em espaços não formais de ensino, cujo
começo está plantado em meados dos anos 90 no trabalho de comunicação e
formação com juventude. Fui militante nos movimentos sociais ligados à Igreja
Católica alinhada com a Teologia da Libertação, sobretudo a Pastoral da Juventude,
conciliando as atividades de estudo com viagens de articulação, assessorias e
mobilizações. Durante muito tempo (1995-2005) integrei equipes de formação para
outros jovens e assessoria em diversos níveis e áreas, dentre as quais, a arte
aparecia como eixo transversal.
Em minha infância e adolescência fui muito calado e, sob o arcabouço de uma
educação rigorosa, era orientado para ver sem tocar e sem falar sobre aquilo que
via. A experiência como mediador desses grupos acabou por dar vazão à uma
vontade latente, de falar sobre o que eu via e como eu via. O que aprendi em termos
de compreensão estrutural do funcionamento da sociedade, percepção da
correlação de forças no campo político e mesmo a habilidade técnica de elaboração
escrita sobre meus fazeres, devo muito mais aos movimentos populares do que à
escola formal.
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Havia nesses espaços um vínculo muito potente em torno das pedagogias críticas
que foram particularmente importantes para a assimilação de um projeto de vida
pautado pelo reconhecimento da minha própria história e das potencialidades que
estavam a ela conectadas. A polifonia de significados desprendidos das relações
com as pessoas e de diferentes modos de ver me mostrou fluxos intensos por onde
ensinar permitia infindáveis desdobramentos e demarcava entrelugares que se
relacionavam tanto na semelhança, quanto na diferença. Essa compreensão foi
fundamental para esclarecer meu lugar dentro desse campo cada vez mais
expandido das mediações e situar minha atuação profissional, seja como educador
ou como artista dentro dos contextos comunitários.
É certo que a militância nesses grupos, naquele período, foi responsável, em grande
medida, pelos princípios que sustentaram minhas experiências de aprendizagens e
compreensões sobre a arte e seu ensino. E elas continuam gravadas em mim como
matrizes de pensamentos e ações. Dentre as quais, destaco a educação para
autonomia, o olhar crítico para a realidade e o enfoque nos contextos das histórias
de vida e suas narrativas. Ao me distanciar desses grupos me dei conta de que o
meu interesse maior era pelas interações, no sentido de troca, argumentação,
diálogo e vivência, muito mais do que pelo determinismo que minha formação
acadêmica como bacharel em artes visuais com habilitação em design gráfico me
equipava

tecnicamente.

Foi

justamente

essa

curiosidade

pelo

diálogo,

especialmente onde há tensão e assimetria, que, na minha volta para a
universidade, tanto no mestrado quanto no doutorado, me vinculei à uma linha de
pesquisa que tem como foco os processos de mediação.
A aproximação entre narrativas e imagens, o diálogo com as várias perspectivas
teóricas e metodológicas contidas nas discussões trazidas pela cultura visual
realçaram as brechas onde minha experiência com processos interativos poderia se
potencializar. Esse retorno também foi essencial para repensar práticas
significativas, sobretudo para o professor que, em potência, já habitava em mim.
Considerar os trânsitos e as travessias que conectavam o que acontecia dentro da
universidade àquilo que pulsava fora dela e vice-versa, abriu um espaço de atuação
onde eu pude, finalmente, habitar. Ao derrubar as paredes da sala de aula, ficou
evidente meu papel como mediador e então, entendi que o contexto de comunidade
onde estava fincado meu repertório estético também era capaz de potencializar
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relações pedagógicas que não só interessavam, mas pareciam necessárias à minha
prática acadêmica.
Devo confessar que ainda falta-me um certo gingado, um jogo de cintura que ajude
a me movimentar em meio a isso tudo. Talvez seja por isso que, aqui, eu fale de um
lugar bem demarcado: um professor que escreve. E falo isso, na tentativa de
valorizar a prática do texto que recupera “o como se faz” na sua materialidade, para
dentro do que se faz (LOPES, 2002). Entender os riscos da aventura de se colocar
no texto à partir de um território demarcado, não se trata tanto de falar das
impossibilidades de uma escrita criativa, da solidão do escritor, nem da fuga da
complexidade do mundo. Ao contrário, arriscar-se no próprio ato da escrita é pousar
na região das negociações, pois as narrativas, mesmo escritas em primeira pessoa,
são recriações interpretativas.
Como contadora de histórias reais, a pergunta que me move é como cada
um inventa uma vida. Como cada um cria sentido para os dias, quase nu e
com tão pouco. Como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa.
Como cada um habita-se. (BRUM, 2014, p. 9).

Habitar-me, na condição de professor, me coloca no lugar de narrador e é desse
lugar que passo a elaborar uma compreensão dessa pesquisa. Sob essa
perspectiva, aquilo que transita entre a vivência e a narrativa dessa experiência
pode ajudar na produção de realidades reflexivas nascidas no âmbito da vida com
situações passadas, mas que se atualizam a cada novo movimento. Minha
tendência é distanciar-me, cada vez mais, da ideia de experiência como mero
acúmulo de memória, cuja condução se dá de forma linear e onde a
descontinuidade e o esquecimento aparecem apenas como seu empobrecimento
ou fragilidade. Antes, desejo apropriar-me de reminiscências dessa memória tal
“como ela relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, 2012, p. 243). Movido
pela necessidade de encarar o vivido em sua forma transitória, me aproximo com
mais simpatia do modo como a experiência é entendida por Denílson Lopes, quando
ele explicita que:
A experiência tem por função retirar o sujeito de si, fazer com que ele não
seja mais o mesmo. A experiência revela e oculta, tem espaços de luz e de
sombras. A experiência não é apreendida para ser repetida, simplesmente,
passivamente transmitida; ela acontece para migrar, recriar, potencializar
outras vivências, outras diferenças. Há uma constante negociação para que
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ela exista, não se isole. Aprender com a experiência é, sobretudo, fazer
daquilo que não somos, mas poderíamos ser, parte integrante do nosso
mundo. A experiência é mais vidente que evidente, criadora que reprodutora.
(LOPES, 2007, p. 26-27).

Compreender a experiência é um jogo de correspondências, recriações e
interpretações que incluem, é claro, as fragilidades das alterações pelas quais
estamos submetidos no exercício do movimento cotidiano. Registrar minha
experiência dentro de uma tese significa dar uma forma física a pensamentos que
nem sempre estão formulados em sua totalidade. Esse trabalho de escrita consiste
em destacar fragmentos de um contexto e compô-los num novo arranjo numa
espécie de aventura de um sujeito submetido e fascinado por um volume enorme
de informações cuja tendência é acentuar um estado conflitante entre prática que
se vive e teoria que se escreve.
No entanto, minha escrituragem não se fixa apenas no texto com palavras e pula
para outras conexões e dissolvências com imagens, narrativas, memórias e
histórias pessoais. Uma política da escrita que inclui as contradições, os conflitos,
os enigmas e os problemas que restam em aberto. As aberturas de um trabalho de
pesquisa são linhas de continuidade numa expansão do campo problemático
gerado por suas conclusões, mas também por suas inconclusões. Um novo
problema ou uma nova abordagem dos problemas se propaga através do texto,
entre outras coisas produz efeitos de intervenção no campo e transforma um estado
de coisas (KASTRUP, 2008). A reconstrução incansável do meu pensamento em
face das circunstâncias que atravessam a escrita da tese é um espaço para rever
saberes já sistematizados e, com empenho, também deflagrar novas posturas que
se estendam para além das teorias.
Por vezes, as tentativas de organizar a experiência em categorias parecem
insuficientes, genéricas demais ou mesmo cambiáveis, o que inviabiliza a
demarcação precisa destes fragmentos vivenciados em contextos múltiplos. Mas o
que está em jogo é a capacidade de reivindicar uma demarcação conceitual como
um processo de transformação de si mesmo. Diferente do olhar reflexivo lançado
sobre um objeto qualquer do vivido, “a escrita da narrativa remete o sujeito a uma
dimensão de auto-escuta, como se estivesse contando para si próprio suas
experiências e as aprendizagens que construiu ao longo da vida” (SOUZA, 2006, p.
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14). E assim, vida e escrita, autoria e leitura se nutrem, sem se reduzirem uma à
outra.
O que eu sou, o que tenho sido e o que deixei de ser me ajudam a assumir variadas
versões de mim mesmo numa movimentação em diversas direções e por lugares
simbólicos, cujo terreno não é sedimentado, mas movediço. Essa movimentação
também ressalta posições de sujeito “que se encontra, ao mesmo tempo, dentro e
fora do discurso dominante (VERSIANI, 2005, p. 214). Ou seja, através das
narrativas que trago embutidas em minhas experiências cotidianas, posso focar
naquilo que sinto e que trago marcado como aprendizagem sobre mim mesmo e
sobre os contextos onde atuei. Mesmo que isso signifique entender-me à partir de
um outro lugar, novo, mas estranho e, por vezes, avesso às minhas comodidades.
Um exercício existencial, eu diria, em consonância à fala de Foucault, citado por
LINDON:
De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição
dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o
descaminho daquele que se conhece? Existem momentos na vida em que a
questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e
perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar
ou a refletir. (2014, p. 281)

Pensar diferente do que se pensa dá medo, pois o receio da mudança e da
desordem é parte complexa desse processo de pesquisa. O pensamento, apesar
de sua vocação para a liberdade, na maioria das vezes é cercado por uma razão
que se considera já feita, definitiva, cristalizada em certezas.
Muitas vezes são as ideias que temos que nos impedem de termos ideias
novas. São esposas ciumentas que fecham as cortinas e trancam a porta. E
rodamos dentro de nós, num saturado monólogo interior. Cansadas, as
ideias não fazem senão dormir na cama da memória. E nós tornamo-nos
naquilo que já fomos. (COUTO, 2013, p. 204).

Pela minha experiência, pensar o próprio pensamento possui relação direta com
enfoques narrativos que, ao lançar luz sobre nossas ações, servem mais para nos
estranharmos do que para nos reconhecermos. Narrar-se, pressupõe misturar
afetos, produção de sentidos e, consequentemente, gerar novos relatos e diferentes
percepções da experiência vivida. Uma realidade que é constantemente
transformada.
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Creio que a maior transformação no processo de construção dessa tese foi a
mudança do seu enfoque autoetnográfico para uma abordagem que reavaliasse
minha própria atuação nesse processo. No período do mestrado, a proximidade com
as questões levantadas pela autoetnografia abriu-me possibilidade para uma atitude
autorreflexiva sobre as condições subjetivas da produção de conhecimento e
propôs uma conscientização do meu próprio lugar na pesquisa. No entanto, à certa
altura do andamento da investigação, já agora no doutorado, esse papel começou
a se sobrepor aos processos de interação entre sujeitos e, de repente, me vi sozinho
a vociferar reinvindicações que, até certo ponto, fugiam daquilo que a pesquisa
parecia realçar.
Foi preciso diminuir a freqüência da minha própria voz para chegar a uma escrita
mais objetiva, material, polifônica e, ainda assim, não impessoal. Saber quem está
falando evidencia a relevância das experiências na trajetória do pesquisador através
de motivações, contingências e pressupostos teóricos que permeiam sua
investigação. No entanto, por um tempo, acabei me esquecendo que essa noção
de sujeito pressupõe a complexidade e a singularidade “como somatória e acúmulo
de múltiplas pertenças” (VERSIANI, 2005, p. 23). Por encontrar espaço para se
transmutar em elaborações variadas, a abordagem autoetnográfica busca se abrir
no reconhecimento de outras experiências.
Ao destituir-se do poder de falar sobre os outros, ou pelos outros,
pesquisadores da cultura deveriam articular-se para desempenhar outro
papel, o de falar com os outros, viabilizando a circulação de discursos de
outros sujeitos – complexos e singulares – e de seus respectivos saberes,
emprestando-lhes o poder de circulação de comunicados, poder que
possuem exatamente por ocupar um lugar em instituições de saber.
(VERSIANI, 2005, p. 67, grifo meu).

Os processos de interação apontados por Versiani resvalam, sobretudo, na
constituição do registro dessa interação. Nos processos dos saberes, fazeres e
prazeres das pesquisas, a escrita emerge como exercício para "vir a ser" e "existir".
“As palavras são desejo procurado, conquistado. Não mais mero testemunho. Criar
um mundo. Ser outro.” (LOPES, 2002, p. 258).
Nesse processo, fazer perguntas é uma constante e até certo ponto, mais fácil do
que respondê-las, pois as respostas estão alinhavadas a êxitos, fracassos e
desânimos. Buscar respostas plurais, provisórias e atentas aos processos de
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subjetivação não é tarefa tranquila em meio às dicotomias dos conhecimentos
arrumados segundo o modelo hierárquico e verticalizado presente em minha
formação.
Na guerra – ou no diálogo – das linguagens e dos saberes, o limiar é o (não)
lugar que propicia as idas e vindas, o trânsito através dos textos, das
culturas, das territorialidades linguísticas e geográficas. Desloca-se aqui a
lógica da qual o pensamento clássico operou as dicotomias, as exclusões,
as hierarquias. (HOISEL, 2002, p. 75).

Aos poucos, passo a apropriar-me da minha própria escrita como espaço possível
de ser habitado conjuntamente pela composição dialógica com outros relatos. Um
modo de tencionar acessos, de mediar espaços e tempos variados provocando
deslocamentos por meio de imbricações culturais, interpessoais, sociais e
institucionais. Uma escrita que cria tramas intrincadas entre posicionamentos
próprios e alheios, individuais e plurais, verticais e horizontais. Uma movimentação
que alude às camadas de um palimpsesto por onde encontro potências carregadas
de desafios que me incomodam, mas que também podem me orientar num plano
fluido de trocas de experiências.
Escriturar-me no contexto desta pesquisa é caminhar por um labirinto sem garantias
de saídas senão aquelas abertas por mim mesmo. Um pensamento em construção
que não se fecha nem mesmo com a escrita, mas é por ela que se consegue
desvendar as potências que minha experiência misturada às outras carrega. E
assim, pouco a pouco, não pela evidência, mas pela intertextualidade entre
experiência vivida e narrativa, alimento o desejo de diminuir a distância que me
separa do que eu escrevo.

Segunda Demarcação
VINCULANDO A PESQUISA A UM MOVIMENTO CARTOGRÁFICO

Por ocasião dos começos, eu me sentia já no meio de um processo como se me
situasse na metade da ponte de Heráclito apresentada na pintura do artista belga
René Magritte (Figura 03). Todos os descobrimentos sobre meu avô eram potências
investigativas com as quais eu pretendia lidar. No entanto, sem saber direito “o
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como”, de repente eu me percebi paralisado sobre o reflexo de um caminho que eu
não sabia como trilhar.

Figura 3: René Magritte, A Ponte de Heráclito, 1935. Imagem captura em
<http://www.jrav.com.br/a-ponte-de-heraclito-rene-magritte/> Acesso em 14/03/2016.

O percurso sugerido pela pintura se vale da interrupção, do corte, da
descontinuidade, do vazio como lugar. É uma imagem que sugere outras formas de
apreensão do espaço, e, conseqüentemente, proposições diferenciadas para sua
travessia. As estratégias para acompanhar esses caminhos nebulosos tendem a
formar um tecido heterogêneo, dialógico, sinestésico e onde “a demarcação não
depende de análises teóricas que impliquem universais, mas de uma pragmática
que compõe as multiplicidades ou conjuntos de intensidades.” (DELEUZE;
GUATTARI 2011, p. 33).
No corpo a corpo desse embate processual, acabei aproximando meu trabalho de
uma perspectiva cartográfica, cuja afinação é orientada por uma investigação de
processos e movimentos em curso, nos quais o pesquisador, também atuando
como um cartógrafo, começa pelo meio, entre pulsações. Lançado também em uma
deriva feita de desvios e reconfigurações, o método cartográfico pressupõe que a
perda momentânea de rumo não é necessariamente indício de inconsistência do
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problema ou de despreparo do pesquisador, pois reconhece que a atividade de
investigação envolve sempre, em certa medida, o desmanchamento e o redesenho
do campo problemático. Tal como o reflexo das águas em constante movimento na
obra de Magritte, a cartografia sugere um fluxo permanente, um devir, um tornarse, um vir-a-ser. E assim, mesmo sem qualquer certeza daquilo que irá provocar o
reflexo dessa paisagem flutuante, a travessia é conduzida, primeiramente, por uma
vontade de continuar e só, posteriormente, por uma abordagem moldada à partir
das questões que se apresentam diante do pesquisador.
Trata-se aqui de um aprendizado da própria atenção ao presente vivo que é
suscitada pela experiência da pesquisa, que assume aqui uma dimensão
estética – estética porque diz respeito aos processos de criação da
realidade. Ora, a atenção é como um músculo que, pelo exercício, produz
regimes atencionais distintos e variados. Muitas vezes impera nas
subjetividades a atenção recognitiva, mobilizada por interesses prévios e
expectativas do pesquisador. O desafio é suspender sua hegemonia, em
favor da atenção ao presente vivo das forças do território da pesquisa. Às
vezes difícil no início, a atenção cartográfica vem a se tornar mais facilmente
atualizada com a prática continuada, constituindo uma atitude cognitiva que
cria condições atencionais mais propícias à prática da cartografia.
(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015, p. 201).

Espera-se que o cartógrafo perceba – no sentido específico da sensibilidade
mundos, configurações territoriais da existência, efemeridades e transitoriedades
por vezes bem distintas daquelas que fazem parte do seu próprio repertório. Virgínia
Kastrup, ao tratar das especificidades do método cartográfico, fala em atenção
sensível (KASTRUP, 2007, p.49). E, ainda mais, descreve como característica da
prática cartográfica uma espécie de “acionamento no nível das sensações”
(KASTRUP, 2007, p.42). Aguçar minha própria atenção possibilitou o exercício de
perceber como me coloco diante daquilo que não conheço e daquilo que me parece
estranho, contrário às crenças, gostos e preferências que carrego. Como lidar com
os próprios limites daquilo que se conhece? Como fazer diferente da forma que se
aprendeu? Lançar mão do método cartográfico é também uma aposta na
transdisciplinaridade como potência para provocar interlocuções que abalam os
limites entre os saberes e as teorias, entre os sujeitos do conhecimento e os
“objetos” a serem conhecidos.
Método proposto por Deleuze e Guattari (2011), a cartografia é utilizada em
pesquisas de campo voltadas para o estudo da subjetividade e se apresenta como
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valiosa ferramenta de investigação, exatamente por abarcar a complexidade, zona
de indeterminação que a acompanha, colocando problemas, investigando o coletivo
de forças em cada situação. Contudo, mais do que procedimentos metodológicos
delimitados, a cartografia é um modo de conceber a pesquisa e o encontro do
pesquisador com seu campo. Nesta noção metodológica, teoria se faz juntamente
com as paisagens cuja transformação o/a pesquisador/a acompanha. A cartografia
acontece como um dispositivo, pois, no encontro do pesquisador com seu “objeto”,
diversas forças estão presentes, fazendo com que ambos não sejam mais aquilo
que eram.
Naquilo que se apresenta como encontrado (mas que ao contrário, é
procurado; isto é, pesquisado), alguma outra coisa quer se realizar, qual
seja: o ato de criação, próprio aos humanos. Criação, na qual, o professorpesquisador acaba encontrando, a um só tempo, mais e menos do que
buscava. O que ele encontra tem um valor único; porém, está prestes a
escapar de novo; visto que, desde que o novo se instaura, instaura-se,
também, a dimensão da sua própria perda. O que leva o educador a começar
tudo outra vez; e, ainda, outra vez; outra vez. (CORAZZA, 2013, p. 94).

Ao problematizar as metodologias do cotidiano com indagações, por exemplo, sobre
qual metodologia se presta a enfocar o cotidiano em sua complexidade,
compreendo que estou em permanente relação, pois o “objeto” está habitado por
intensidades com as quais o pesquisador precisa lidar. “O cartógrafo é um
antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e desovar. Está sempre
buscando elementos/alimentos para compor suas cartografias” (ROLNIK, 2006, p.
65).
Desde as primeiras escolhas para compor o arcabouço metodológico dessa
pesquisa, a cartografia me pareceu uma evidência da rede de forças à qual o
processo de investigação já estava conectado. Se considerarmos o contexto da
ciência moderna, é comum pensar a composição de uma pesquisa em etapas
sucessivas que, construídas separadamente, constituem uma espécie de passo a
passo para se chegar a uma conclusão. Nesse sentido, quando se termina uma
etapa, passa-se à próxima sem que se tenha muito tempo de deixar as
reverberações da etapa posterior atuarem nas seguintes. O que não é o caso aqui,
uma vez que o encontro com a casa do meu avô dava conta de outras modulações
sem que se perdesse um movimento iniciado lá atrás. Ao contrário, esses
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descobrimentos só foram possíveis em decorrência dos acontecimentos anteriores
a eles.
Embora abertos e flexíveis, os questionamentos que me ajudaram no delineamento
dessa pesquisa serviram como referência, como oportunidade de calibragem
durante o percurso da investigação. Um dos ajustes iniciais nasceu quando, ao
colocar minha atenção naquela casa, comecei a motivar minha mãe a contar
histórias sobre meu avô. Ao indagá-la sobre a construção daquele lugar, ela me
apresentou uma faceta desconhecida do meu vô Jorge.
“Foi seu avô quem ergueu aquela casa. A cisterna foi a primeira coisa que ele fez.
Acho que foi em 1962. Eu devia ter uns 10 anos. Seu avô construiu a casa para que
eu fosse estudar em Lagolândia. A primeira sala e o quartinho eram um ambiente
só. Lá ficava a loja de tecidos montada para minha irmã tomar conta enquanto seu
avô se dividia entre a cidade e a fazenda. [...] A sala debaixo é que era a sala da
casa onde ficavam a mesa com as cadeiras e os bancos de madeira. Só tinha um
quarto onde dormíamos eu e sua avó, pois nesta época sua tia já era casada.”
(Geralda Fernandes, 2012)
Em seu depoimento acerca da história daquela construção, minha mãe fez duas
revelações que me surpreenderam. A primeira de que meu avô, além de agricultor,
também era construtor de casas e a segunda de que ele já tinha sido dono de uma
loja de tecidos. Minhas poucas memórias em torno desse avô estavam sempre
vinculadas ao ideário do homem do campo e ao saber esses dados novos, abriamse fendas que ventilaram outros devaneios e, consequentemente, outras
possibilidades narrativas: Que outras facetas desse avô eu desconhecia? Quem
poderia me dar notícias desse avô? O que as memórias em torno dele revelavam?
E ainda, o que elas também escondiam?
Junto a essas indagações, havia também o desejo de reaproximação com os
referenciais estéticos e culturais que, de certa forma, nunca se apartaram de mim e
o interesse latente por vivências compartilhadas já promoviam o despertar de
“zonas de turbulência, zonas de caos, onde os movimentos sutis, ainda
inclassificáveis, tomam origem.” (GIL, 2004, p. 169).
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O movimento cartográfico me afasta dos arranjos de informações que já estejam
atrelado a um sistema-modelo. Ao contrário, o processo de movimentação do
cartógrafo indica uma processualidade porque valoriza a rede de forças ao qual o
fenômeno estudado já está conectado. Isso indica um movimento dinâmico e
permanente onde as regras se tornam pistas na intenção de compor mapas
provisórios. Na elaboração do meu trabalho de campo, considerei que já havia
pulsações indicativas de como proceder para evidenciar a trama na qual eu já
estava enredado. Estava claro que eu não partia do zero, mas também era evidente
que tudo era ainda vago e abstrato. Como encaminhar a pesquisa?
Já naquele contato com as memórias da minha mãe acerca do meu avô emergia a
necessidade de acompanhar um processo, de conhecer aquilo que o produzia e o
movia. Aquele acontecimento parecia me endereçar um convite a aguçar meus
sentidos diante da casa para perpassar a sua conformidade material e seus
caracteres descritivos e, só então, vislumbrar a complexidade vinculada a um outro
tipo de elaboração diferente daquela que eu já trazia comigo. Perguntas apareciam
amiúde: Que outras habilidades meu avô possuía? Ele também desenhava? Como
ele aprendeu a construir casas?
Dentro das narrativas acerca da casa do meu avô, surgiu o encontro com objetos
que pertenceu a ele conforme já relatei no texto de introdução da tese. O contato
direto com uma série de documentos burocráticos - notas fiscais, livros-caixa,
recibos e certidões – convocou minha atenção para a trajetória social e histórica
desses objetos por acumular elementos simbólicos e históricos dessa circulação. O
significado das coisas está contido, não necessariamente em suas formas, mas nos
modos como nos relacionamos com elas e, sobretudo, nas diversas posições
sociais que ocupam em nossas trajetórias e vidas. Tal visão implica desviarmos a
atenção acerca do como os significados dos objetos são construid
́ os ou
representados socialmente para o modo como os objetos são determinantes na vida
diária, de forma que não podemos mais negar que os objetos sejam também
possuidores de uma vida social. Como sugere Appadurai (2008) as coisas, assim
como as pessoas, possuem uma biografia cultural e social. “A biografia é apropriada
para coisas especif́ icas, enquanto passam por mãos, contextos e usos diferentes,
acumulando, assim, uma biografia especif́ ica ou um conjunto de biografias”
(APPADURAI, 2008, p. 52).
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Deleuze explicita que “temos encontros com coisas, antes de tê-los com pessoas”
(1988, p. 13), pois eles podem acontecer de diversas formas, por meio de um objeto,
uma carta, uma poesia, uma obra, uma fotografia, uma música; todas podem ter
potência problematizadora, desestabilizadora e inventiva, fazendo-nos vislumbrar
outras possibilidades pelo caminho. Pelos descobrimentos derivados desses
trânsitos, considero pertinente a provocação de ROLNIK (2006) lembrando que:

Você próprio é que terá de encontrar algo que desperte seu corpo vibrátil,
algo que funcione como uma espécie de fator de a(fe)tivação em sua
existência. Pode ser um passeio solitário, um poema, uma música, um filme,
um cheiro, ou um gosto...[...] Enfim, você é quem sabe o que lhe permite
habitar o ilocalizável, aguçando sua sensibilidade à latitude ambiente. (p.
39).

Para Aguirre (2009), desde o som de uma palavra, até o contato com uma pele,
passando pela cor das folhas, pode servir para dramatizar o sentimento que um ser
humano tem de si próprio, porque coisas assim podem desempenhar em uma vida
individual “o papel que os filósofos pensaram que podia ou, ao menos, devia ser
desempenhado unicamente por coisas que eram universais, comuns a todos nós”
(p. 179). Para este autor, “todo objeto, ação ou discurso é susceptível de aliar-se
com a biografia de alguém para produzir uma experiência, que pode ser estética ou
não, mas que em todo o caso, afeta a criação em si” (idem, p. 179).
Eu tinha uma casa, uma caixa com documentos antigos e uma experiência de
pesquisa latente que me permitia falar sobre o que eu via e como eu via. A atenção
mobilizada pelo cartógrafo no trabalho de campo pode ser uma via para o
entendimento de uma atitude cognitiva onde há uma concentração sem focalização.
O desafio é evitar que predomine a busca de informação para que então o
cartógrafo possa abrir-se ao encontro. Nesse sentido, usando as palavras de Suely
Rolnik, do cartógrafo se espera que ele mergulhe nas intensidades do presente para
“dar lin
́ gua para afetos que pedem passagem”. (ROLNIK, 2006, p. 23).
Proveniente de proposições narrativas, o encontro com aqueles objetos, além de
pressupor uma política de narratividade, me impregnava com as intensidades dos
afetos que eu atribuía à lembrança vívida do meu avô que se apresentava para mim
de um outro lugar. Deixar-se afetar por narrativas deflagradas por objetos é também
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assumir uma observação crítica acerca das circunstâncias em que se dá essa
relação. Assim, me interessam as narrativas evocadas e relatadas pelos sujeitos da
pesquisa ao confrontarem suas experiências com as memórias do meu avô também
à partir de objetos e outras visualidades. Ao construir sua narrativa pessoal, o ser
humano pensa-se por meio de imagens (MIRZOEFF, 2003) e, portanto, as
narrativas alavancam uma movimentação diferenciada no modo como nos
relacionamos com as coisas, pois as imagens
acionam um processo de mediação e percepção, pensamento e realidade
externa. A percepção excita, modera e/ou reprime o trânsito de ideias,
imagens, representações e experiência vividas. O pensamento, de maneira
multidirecional, processa desejos, ansiedades, afetos, libidos auditivas e
visuais que criam relações entre subjetividades individuais e
comportamentos coletivos possibilitando uma construção social da
compreensão dessas mediações. A realidade externa é uma espécie de
cosmos sensorial, fluído e flutuante onde identidades, valores e crenças são
representados, expostos parcialmente e ambientados através de
preferências, discordâncias, conflitos e contradições. (MARTINS, 2009, p.
3722).

Em suas considerações acerca dos estudos da cultura visual, Mitchell (1996) propõe
uma nova forma de nos relacionarmos com as visualidades tramadas às narrativas.
A questão recorrente “o que essa imagem quer dizer” parece não conseguir abarcar
a complexidade dos circuitos aos quais essas visualidades estão atreladas. Os
apontamentos do autor sinalizam uma ampliação dessas questões para “o que eu
digo sobre essa imagem?” ou, ainda, “o que essa imagem diz de mim?” e “o que eu
produzo a partir/para além dela?”.
Deixar-se visitar por esses questionamentos é movimentar-se em direção ao
território do inusitado e isso só é possiv́ el quando nos permitimos estar abertos a
ver o que não imaginamos, o que não conhecemos, o que não queremos, o que não
acreditamos, o que não necessitamos, o que não apreciamos (LARROSA, 2007).
Temos a tendência em desativar essas forças que nos colocam em situações de
risco, sufocando nossos estranhamentos. Por isso, acabamos impedindo e
neutralizando qualquer ‘escuta’ que venha nos desacomodar. O receio de nos
aventurar em direção ao desconhecido contribui para que venhamos a reduzir tudo
à nossa imagem, favorecendo que muitos encontros passem a não acontecer.
Durante o período de planejamento do meu trabalho de campo comecei a me
perguntar: Como evitar essa redução?
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A tendência em delimitar previamente um grupo específico de colaboradores para,
através dele, fazer o mapeamento em torno do meu avô não parecia caber em
minhas inquietações metodológicas. Além do mais, já estava eu às voltas com
encontros deflagradores desse processo: a casa, a caixa de documentos, as novas
habilidades do meu avô, a evidência de práticas narrativas para dar conta dos
circuitos daqueles objetos, tudo isso sinalizava meios e não necessariamente,
princípios. Como continuá-los? Minha intenção era perceber as coisas por meio da
experiência, do deixar vir e ouvir o outro, de trazer esse processo à tona de maneira
a não perseguir “a meta de formar realidades imaginárias ou utópicas, mas procurar
constituir modos de existência ou modelos de ação dentro da realidade existente.”
(BOURRIAUD, 2009, p. 18).
Foram essas reflexões que me convocaram a pensar a composição do trabalho de
campo: além da minha mãe, quem mais deveria escutar? Que outros lugares eu
deveria visitar? Para continuar essa demarcação seguindo o fluxo no qual eu já
estava inserido, considerei abrir espaços de interlocução para a construção de uma
rede investigativa cujo desenho eu iria construindo aos poucos sem uma delimitação
precisa de um grupo previamente agendado para acompanhar. Me deixar guiar
pelos encontros sem necessariamente delimitá-los antecipadamente. Ou seja, a
oficina com as crianças tinha me levado até a casa, a casa guardava os objetos que
encontrei, os objetos me fizeram entrar em contato com outras narrativas sobre meu
avô pelas memórias da minha mãe. Haveria nas histórias da minha mãe algum
vestígio para onde eu deveria olhar/movimentar e confiei que, mesmo sem a certeza
da próxima etapa, continuar me levaria a alguma outra evidência. Em grande parte,
essa decisão também nasceu do desejo em atribuir um movimento de deriva a esse
processo.
A idéia da deriva também deve ser relacionada com a atitude do cartógrafo que
pratica uma “observação incorporada” (TUAN, 1983) com vistas a enriquecer e
conferir novo significado ao entendimento do caminho ao qual se pretende
enveredar. Isto se dá, em grande parte, na medida em que se permite uma
aderência maior ao caminho e quando se permite que a atenção não esteja
subjugada aos ditames do tempo funcional. Olhar mais detidamente e, porque não
dizer, mais afetivamente para o entorno pode ser um disparador de um novo tipo de
consciência crit́ ica. A deriva - este modo de comportamento experimental proposto
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pelos situacionistas6 - pressupõe reconhecimentos e descobrimentos a partir de um
caminhar sem uma direção ou rumo pré-definido. Como um ser errante, se percebe
o percurso e, à medida que se avança no ato de vagar, este se abre e atrai os
sentidos e o caminhar, criando impressões de uma situação que são definidas e
emanam do espaço. Assim, o percurso e o mapa se delineiam a partir desta mesma
lógica, num compartilhamento sistêmico e integrado da comunicação e da
informação - compreendida como significação em rede.
Confiei que o entendimento dessa movimentação poderia acionar um modo de tecer
uma rede onde um ponto me levasse a outro, bastando, para tanto, ajustar minha
escuta e considerar os atravessamentos, as afecções. Segundo Deleuze e Parnet:
os afetos são devires: ora eles nos enfraquecem, quando diminuem nossa
potência de agir e decompõem nossas relações (tristezas), ora nos tornam
mais fortes, quando aumentam nossa potência e nos fazem entrar em um
indivíduo mais vasto ou superior (alegria). (DELEUZE; PARNET, 1998, p.
73-74).

Os afetos são, pois, as constantes flutuações de nossas potências. Afetos revelam
singularidades, porém afetamo-nos uns aos outros e as relações constituem-se do
poder de ser afetado. “Afecções são imagens ou marcas corporais; e suas ideias
englobam ao mesmo tempo a natureza do corpo afetado e a do corpo exterior
afetante.” (DELEUZE, 2002, p. 55, grifo do autor).
Nessa dimensão, criar uma cartografia afetiva é também abrir-se a uma espécie de
deriva do pensamento, que requer a vivência de experiências não apenas como
imaginada inicialmente. Assim, tornamo-nos autores e preceptores que trocam
realidades e ficções, mas, principalmente, que buscam uma relação mediante
mapeamentos impulsionados pelo afeto, ora seu, ora do outro. Desse modo, essa
deriva cartográfica vai sendo constituída aos poucos, contornada por um aspecto
colaborativo.

6

Internacional Situacionista, sociedade de ultra-esquerda fundada em 1958 por Guy Debord e, entre outros

intelectuais, artistas alternativos e estudiosos de todo o mundo (JACQUES, 2012). Os situacionistas,
descontentes com o modo de vida e de consumo do espetáculo imposto pelo capitalismo e pelo moderno
consideravam que o urbanismo, tal como era praticado, diluía as relações sociais e a participação social.
Os situacionistas elaboraram o que chamou-se de “teoria da deriva”, que tomava o “perder-se” como um
valor analítico, crítico e poético. A deriva seria a apropriação do espaço urbano pelo pedestre através da
ação do andar sem rumo.
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É importante ressaltar como a dimensão da colaboração, atuou de forma pungente
no desenho da movimentação do meu trabalho de campo. Toda a colaboração é
um processo emergente, também marcado pela imprevisibilidade e recheado de
negociações. Uma investigação colaborativa não pode ser completamente
planificada. Por ser um processo dinâmico, criativo, mutável, por diversas vezes é
preciso parar para pensar e, se necessário, reajustar o rumo. Foi assim quando,
contrária à minha primeira intenção em continuar o trabalho de campo tendo a casa
que eu vivi como eixo, minha mãe apontou para outro lugar, desconhecido por mim,
mas repleto de significados para a relação afetiva que ela mantinha com as
memórias do meu avô. Estes ajustes de rumo requerem modificações nos papéis
dos participantes, que têm, muitas vezes, de ser renegociados durante o
desenvolvimento do projeto.
Nesse sentido, imaginei que cada encontro que me desse notícias do meu avô
pudesse também sugerir a elaboração de um percurso desconhecido, um itinerário
que abarcasse, inclusive, afetos de ordem distintas. A arregimentação dessas
intensidades me coloca na condição de um pesquisador/mediador que se deixa
conhecer, ouvir, perceber e ser afetado pela visão do outro. Os rastros desta
postura, busca compreender como fazeres e saberes são construídos tendo como
base concepções diferenciadas de sentir e perceber suas ressonâncias. Postura
que me leva não só a compreender o ponto de vista do outro, mas ir além,
assumindo-o nesse processo e aguçando a escuta de mim mesmo num mergulho
para dentro da malha dos agenciamentos que emergem entre sujeito e “objeto” de
pesquisa.
O acompanhamento de movimentos e processos sugere a construção de pequenos
mapas cuja precisão do traçado de cada um deles esteja relacionada com narrativas
e suas intensidades, dos afetos que circulam em meio à sua elaboração. Por
menores que se apresentem, essas intensidades narrativas (DELEUZE, 2002)
ventilam ações reflexivas que podem operar na produção de conhecimento que
permite me constituir junto com o outro.
Aprendemos com as mediações, que nossa compreensão emerge de
encontros, os quais podem ser refeitos, imaginados, e até mesmo, como
hoje em dia virtualizados. Os objetos do exercício são deflagradores, são
mediadores não só dessas relações na esfera pessoal, familiar, comunitária,
como também na esfera da arte e da estética. (GUIMARÃES, 2005, p. 49).
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Para ouvirmos outras vozes, é preciso deixar vir à tona os contratempos, as dúvidas,
os questionamentos e outras tantas e diferentes afetações. Assim, cria-se
coletivamente um banco de afetos - cartografados por cada sujeito envolvido no
processo. Cartografias afetivas “busca o sublime no banal. A leveza no cotidiano,
eclipse do sujeito, do autor diante do mundo” (LOPES, 2007, p.18). Como sugere
Ítalo Calvino:
[...] quem somos nós, quem é cada um de nós, senão uma combinatória de
experiências, de informação, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma
enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de
estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas
as maneiras possiv
́ eis (CALVINO, 1990, p. 138).

Os modos de endereçamento e de participação dos sujeitos nessa pesquisa foram
surgindo à medida que eu me movimentava. Sobre essa deriva falarei mais
detalhadamente no capítulo 2 – O circuito dos afetos. Optei por expor aqui as
questões relacionadas ao modo de fazer cartográfico por considerar que o trabalho
do cartógrafo não se define à partir do exercício da livre aventura, sem direção e
desprovido de orientação. Ao contrário, trata-se do desafio de inverter o sentido
tradicional de método sem abandonar certa concepção de trajeto de pesquisa.
Portanto, não se trata mais de um caminhar cujos resultados são dados de antemão,
com metas pré-fixadas, com resultados prontos, amplamente vislumbrados, mas,
ao contrário, trata-se do primado do caminhar que redefine, na radicalidade do
percurso, suas metas, alterando inevitavelmente, e acintosamente, a produção dos
dados da pesquisa.

Terceira demarcação
CARTOGRAFANDO SINGULARIDADES POR MEIO DE NARRATIVAS
O método cartográfico deve ser traçado no e à partir do plano da experiência.
Primordialmente, o cartógrafo mergulha para dentro da malha dos agenciamentos
que emergem entre sujeito pesquisador e os demais sujeitos da pesquisa. Pareceme, portanto, que, nesse estudo, o que legitima minha análise como cartógrafo são
as apreensões de uma realidade que se apresenta, ainda que provisoriamente, sob
o aspecto da narratividade. Compreender a narrativa como dispositivo pautado por
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uma perspectiva dialética articula o fiś ico e o simbólico, nas dimensões (i)materiais,
entrecruzando elementos biográficos, simbólicos e materiais do cotidiano. Tendo
em vista a singularidade dessa dimensão, compreendo que:
É a narrativa que constrói entre as circunstâncias, os acontecimentos, as
ações, relações de causa, de meio e fim; que polariza as linhas de nossos
argumentos entre um começo e um fim e os atrai para sua conclusão; que
transforma a relação de sucessão dos acontecimentos nos encadeamentos
acabados; que compõe uma totalidade significante em cada acontecimento
e encontra seu lugar de acordo com sua contribuição à realização da história
contada (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 39).

O ato de contar e ouvir histórias opera na demarcação daquilo que foi transformado
e fabricado no decorrer dos deslocamentos vividos, uma vez que a experiência
vivencial dos sujeitos envolvidos nesse processo também percorre um caminho
narrativo. As apreensões que constituem as narrativas dos sujeitos são o modo
como dialogam com suas realidades e, como tal, estão prenhes de significados e
interpretações. O fato da pessoa destacar situações, suprimir episódios, reforçar
influências, negar etapas, lembrar e esquecer, tem muitos significados e estas
aparentes contradições podem ser exploradas com fins interpretativos.
Trabalhar com narrativas é aproximar a própria experiência a uma maleabilidade
relacional e isso exige que a relação dialógica se instale criando uma cumplicidade
de dupla descoberta, pois ao mesmo tempo que se descobre no outro, os
fenômenos revelam-se em nós. É importante entender a relação dialética que se
estabelece entre narrativa e experiência, pois assim como a experiência produz o
discurso, este também produz a experiência. Há um processo dialético nesta
relação que provoca mútuas influências. Para Giroux e McLaren a importância da
linguagem está no fato de que é através dela que, ao mesmo tempo, nomeamos a
experiência e agimos, como resultado desta interpretação. Dizem eles:

Apenas quando podemos nomear nossas experiências - dar voz a nosso
próprio mundo e afirmar a nós mesmos como agentes sociais ativos, com
vontade e um propósito - podemos começar a transformar o significado
daquelas experiências, ao examinar criticamente os pressupostos sobre os
quais elas estão construídas. (GIROUX; McLAREN, 1993, p.26).
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Experiência e narrativa se imbricam e se tornam parte da expressão de vida de um
sujeito, pois através da narrativa ele vai descobrindo os significados que tem
atribuído aos fatos que viveu e, assim, vai reconstruindo a compreensão que tem
de si mesmo. Na perspectiva de Kenski, “o narrado é praticamente uma
reconceitualização do passado à partir do momento presente” (1994, p.48) e esta
condição qualifica a reflexão contextualizada, aquela que ressignifica o vivido. Estes
aspectos ajudam a compreender alguns dos significados que os sujeitos dão às
práticas sociais que constituem o cotidiano.
As verdades com as quais atuamos são construídas social e culturalmente e por
isso são provisórias e sujeitas a constantes revisões e invenções. Meus encontros
são únicos, intransferiv́ eis e ninguém poderá trilhar ou falar por mim. Mesmo
querendo que outros se apropriem das ressonâncias produzidas por esses
encontros, eles sofrerão alteração conforme a experiência de cada um. É preciso
que estejamos atentos à dimensão de processualidade dos sujeitos que estão
inseridos num plano social dinâmico e de ininterruptas transformações.
É por isso que no esboço dos procedimentos metodológicos circunscritos na
trajetória dessa pesquisa considerei a adoção de uma linguagem mestiça e híbrida
onde diferentes práticas se entrecruzassem. É preciso integrar uma postura
interdisciplinar à essa escolha, conforme MARTINS e TOURINHO explicam:

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa narrativa não se filia a uma linha
teórica. Ao contrário, se abre para uma visão multicêntrica buscando
associações com lógicas múltiplas. Essas associações devem ser
compreendidas como mestiçagens conceituais que, através de atitude
crítica animada por conflitos e paradoxos, estimulam contatos com diversas
epistemologias e práticas investigativas. (2009, p. 04).

Os autores lembram que a pesquisa qualitativa comporta eminentemente múltiplos
métodos de abordagem para tentar assegurar uma compreensão em profundidade
dos fenômenos em questão, embora saibam que a realidade objetiva como tal
jamais pode ser capturada. As técnicas de observação e registro constituem uma
importante contribuição para a elaboração das narrativas que estruturam este tipo
de pesquisa. Para DENZIN e LINCOLN “o foco da pesquisa qualitativa possui
inerentemente uma multiplicidade de métodos” (2010, p. 19) que nos ajudam a
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investigar, a interpretar, a conhecer e refletir acerca dos fenômenos, sem contudo
esgotar a compreensão que se possa ter acerca desses mesmos fenômenos. Além
disso, seu
[...] caráter inventivo coloca a ciência em constante movimento de
transformação, não apenas refazendo seus enunciados, mas criando novos
problemas e exigindo práticas originais de investigação. É nesse contexto
que surge a proposta do método da cartografia, que tem como desafio
desenvolver práticas de acompanhamento de processos inventivos e de
produção de subjetividades. (BARROS, KASTRUP, 2015, p. 55-56).

No meu caso, as práticas cartográficas foram se desenhando à medida que o
percurso era percorrido e, na sua conformação final comportou os seguintes
procedimentos: entrevistas narrativas gravadas em áudio e com notações baseadas
em conversas, além de relatos de observação. Contei também com uma espécie de
repertório de visualidades que abarcou a captura e o ajuntamento de imagens,
documentos e objetos que fui ajuntando na construção de um esquema que eu
chamei de atlas. O atlas foi composto para demarcar e visualizar os deslocamentos
e os encontros vivenciados em campo. Para aguçar minha atenção ao processo,
delimitei quatro referenciais que orientaram essas demarcações:
Os sujeitos: Além da minha mãe, única filha viva do meu avô, entrar em
contato com pessoas dispostas a me contar histórias sobre dele.
Os lugares: Além da casa, haveria outros lugares atrelados à história do meu
avô. Ficar atento a esses cenários, as visualidades e os acontecimentos
vividos nesses locais.
Os objetos: Além da caixa de documentos, considerar os objetos
encontrados durante a pesquisa e as práticas sugeridas por cada um deles.
Os saberes-fazeres: Através das narrativas, orais e visuais, sobre meu avô,
buscar interstícios que pudessem sugerir relações entre esses relatos e
práticas cotidianas.

a. Entrevistas Narrativas
Entendo que o encontro com sujeitos suas histórias e modos singulares de fazer-se
compõe-se, primordialmente, na exploração do desconhecido, ou ainda, na
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tentativa de encontrar justamente naquilo que é corriqueiro algo capaz de conduzir
o pensamento para um deslocamento, uma diferença. A escuta, a observação e a
interação e própria criação de narrativas acerca do que é experienciado são
dispositivos essenciais nesse processo.
As descrições narrativas mostram a atividade humana como um compromisso com
propósitos e apostas no mundo. O contato com narrativas pode ser uma forma de
abrir uma janela na mente do narrador para que ele lide de outro modo com as
informações que ele tem acesso. A entrevista narrativa constitui-se como uma
importante fonte de recolhimento de informações porque parte do pressuposto de
que toda experiência humana pode ser anunciada mediante o ato de contar história,
de falar da vida. O aporte narrativo embutido nessa ferramenta metodológica
pressupõe um contato mais aberto e flexível com os colaboradores de modo a
deixá-los à vontade para contar suas histórias. Nesse tipo de entrevista, os sujeitos
falam de si e de suas trajetórias, a partir, de uma “pergunta gerativa”
(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2010). Através da entrevista narrativa, os sujeitos
são impulsionados e mobilizados a recuperarem elementos de suas histórias
pessoais e sociais, interpretando-as de uma maneira singular.
Interessava-me provocar nos sujeitos que fui encontrando, a abertura necessária
para que me contassem histórias à partir de suas memórias sobre meu avô. Assim,
cada sujeito, através de seus próprios recursos, poderia organizar, integrar,
direcionar e eleger os elementos e acontecimentos que dariam forma à sua
narrativa, tornando, assim, a narrativa subjetivamente única, original e irrepetiv́ el,
pelos significados pessoais contidos em cada uma das histórias narradas.
Recolhidas diretamente pelo pesquisador, as entrevistas narrativas constituem um
inventário vivido, pois o resultado é estruturado a partir de palavras autorizadas
(FERRAROTTI, 1988) e endereçadas a uma interlocução que a todo tempo
referencia as relações estabelecidas entre os interlocutores. Para mim, foi
importante criar condições para o entrecruzamento e a justaposição entre esses
referenciais, meus e dos colaboradores, abrindo a possibilidade de evidência e/ou
aprofundamento de novas relações e apontamentos sobre um determinado fato
narrado. Nesse aspecto, um primeiro cuidado foi promover o contato com as
pessoas à partir de seus próprios lugares.
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À priori, não senti que havia desconforto por parte dos colaboradores em falar das
memórias sobre meu avô, pois minha posição de neto já os predispunham a desfiar
suas lembranças. No entanto, essas lembranças, permeadas com vivências muito
particulares, por vezes fizeram as emoções transitarem em um fluxo difícil de
abarcar em registros empíricos como no caso de um dos entrevistados que, ao falar
da sua vontade de sair do ambiente rural para o urbano não conseguiu conter a
emoção ao confrontar esse desejo antigo com a impossibilidade de sua realização.
Com isso, na maioria dos momentos da pesquisa não me sentia na posição de um
pesquisador levantando dados ou hierarquizando a relação pesquisador/sujeitos da
pesquisa. Ao contrário, durante o processo de investigação houve trocas afetivas,
aprendizagens e descobertas sobre e entre nós.
O trabalho com narrativas, apresentado nas construções teóricas e metodológicas
elaboradas por Bourdieu (2011), destaca questões sobre o uso de entrevistas em
pesquisas. O autor discute a importância da interação entre pesquisador e aquele
que ele interroga, apontando a relevância metodológica da interação, do
encadeamento e da postura do pesquisador, frente ao sujeito pesquisado, durante
a realização da entrevista. Nessas conversas aparecem singularidades, vivências,
lembranças, pessoas, lugares e espaços importantes da vida. É importante ressaltar
que, assim como as cartografias, a construção das entrevistas narrativas tem como
liga os territórios afetivos que são importantes e afetam cada pessoa naquele
momento de construção. Esse exercício existencial nos coloca no tempo dos
acontecimentos e de suas variações intensivas, provocando e propondo ao
participante “situar-se entre fronteiras, explorar zonas de contágio nãodeterminadas,

ouvir

o

balbucio

do

intervalo,

escrever

sobre

encontros

heterogêneos” (GARCIA, 2007, p.75). Percorrer terras desconhecidas no outro e
pelo outro.
Desse modo, Bourdieu propõe a efetivação de um contexto interacional e
comunicativo, a partir da entrevista, uma vez que, o sujeito desvela uma expressão
autêntica de si, no ato de contar sua história. Vale destacar, ainda, que na entrevista
narrativa, a linguagem se inscreve como um mecanismo de remeter à realidade
experienciada, além de se constituir como um elemento de mediação entre a
realidade e a interpretação das realidades narradas. Esse princip
́ io da compreensão
de si e das experiências vividas que atravessa a técnica da entrevista nos revela o
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encorajamento da palavra e sua importância no processo de narrar/textualizar a
vida. A entrevista narrativa é, portanto, estruturada a partir de palavras autorizadas,
onde o próprio sujeito organiza e narra sua própria experiência, sob a forma de um
inventário do vivido. As narrativas
“[...] centram-se nas trajetórias, percursos e experiências dos sujeitos, são
marcadas por aspectos históricos e subjetivos frente às reflexões e análises
construídas por cada um sobre o ato de lembrar, narrar e escrever sobre si.
(SOUZA, 2006, p. 43).

Nesta pesquisa, as entrevistas narrativas foram recolhidas sob a forma de áudiogravação, com espaços e tempos definidos. No período junho de 2012 a janeiro de
2013 conversei com quatro pessoas. É importante ressaltar que nesse intervalo,
cada uma das conversas apontaram para atividades, lugares que foram visitados
mais de uma vez e objetos de cunho afetivo para os colaboradores. Além de cuidar
para que as sessões fossem conduzidas com a flexibilidade requerida nesse tipo de
entrevista, procurei ainda, realizá-las em um ambiente favorável ao entrevistado:
com exceção da primeira, três conversas foram realizadas nas residências dos
colaboradores, em dia e horário acordado conforme a disponibilidade de tempo de
cada um. A primeira foi intervalada por uma viagem e parte da conversa aconteceu
a céu aberto em lugar significativo para a colaboradora e sobre a qual discorro mais
à frente.
Quanto ao aspecto de registro das entrevistas, realizei duas experiências. Na
primeira tentativa, com minha mãe, usei a estratégia de tomar notas durante a
conversa. Meu receio era de que o uso do gravador inibisse os entrevistados. Fazer
anotações durante a entrevista, entretanto, também apresentou diversos
inconvenientes, entre os quais a perda de contato visual com as pessoas, o risco
de não acompanhar com a suficiente atenção os raciocínios que estavam sendo
desenvolvidos e a impossibilidade de captar integralmente falas importantes que
deveriam ser reproduzidas tal como foram formuladas.
Desse modo, optei por fazer a gravação das conversas - com as devidas
negociações que antecedem esse tipo de abordagem - de modo a ter liberdade para
acompanhar a entrevista, dando a devida atenção aos colaboradores, valorizando
todas as suas contribuições e evitando, ainda, o inconveniente de dar pistas sobre
o que considerava relevante e irrelevante na fala das pessoas, o que
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inevitavelmente acontece quando o entrevistador interrompe ou retoma o processo
de registro durante as entrevistas.
Uma nota que considero importante fazer diz respeito à imprevisibilidade relativa a
experiências em que se opta por uma forma de captação de informações num
ambiente no qual o controle não está tão fortemente nas mãos do pesquisador. No
meu caso, todas as conversas aconteceram na presença de outras pessoas
(amigos/as, membros da família), tendo acontecido algumas interrupções para
tomar providências domésticas ou outras medidas. Em dois casos, durante a
conversa, as pessoas entrevistadas tomaram a liberdade de chamar outra pessoa
para participar da conversa. Diante dessas interferências tive sempre o cuidado de
deixar as pessoas bem à vontade, acolhendo as contribuições dos informantes que
não estavam previstos; e não esboçando nenhuma preocupação com pausas e
retomadas na gravação, uma vez que o gravador, àquela altura, já havia perdido
importância na cena.
Além disso, imediatamente após o encerramento das mesmas eu me encarregava
de tomar nota, assinalar e apontar questões que me pareciam conferir “abalos
consubstanciais aos deslocamentos” (ONFRAY, 2009, p. 49). As marcações e
ideias ali contidas estavam articuladas àquela atenção sensível ao que movia o
trabalho em campo, registrando fragmentos que poderiam dizer sobre aquele
momento de um outro modo.
b. Notações baseadas em conversas e relatos de observação.
Mantidas como uma espécie de lentes de aumento, as notações funcionaram como
uma ampliação de detalhes atrelados, primordialmente, aos efeitos do contexto da
entrevista do que ao que foi propriamente dito nelas. Sobre o processo de
observação, EISNER afirma que:
“O que os pesquisadores recorrem quando realizam suas anotações,
depende, inicialmente, de sua capacidade para perceber o que é significativo
e significante. O que é significativo não se enuncia a si mesmo para que seja
ouvido por todos.” (1998, p. 221).

Assim, minhas observações recaiŕ am sobre o que estava atrás do apresentado,
daquilo que não era percebido em um primeiro momento nas situações vivenciadas.

61

Cito, como exemplo, que mais adiante será recuperado na análise, a viagem
empreendida com minha mãe até o local onde antigamente estava localizada a casa
onde ela nasceu. Nessa visita o que considerei mais significativo para a pesquisa
foi observar o movimento empreendido por ela na demarcação e reconhecimento
do lugar: a exploração do espaço tendo parte da vegetação como sinal visível dos
fazeres empreendidos naquele local e o fato de ter alguém para conversar sobre o
que ela via. Posteriormente, em relatos onde ela retomou a visita, sua ênfase recaiu
sobre as práticas aprendidas naquele lugar em tempos de outrora, deixando de lado
a experiência vivenciada naquela viagem. Ou seja, para ela, o significativo da
situação foi o acionamento de operações ligadas a uma experiência vivida no
passado, mas que flexibilizava a conexão com o percurso percorrido no presente.
As anotações feitas no “calor” dos acontecimentos, muitas vezes também
carregavam o reconhecimento de certas impossibilidades e resistências presentes
no processo, como este registro (Figura 4) elaborado logo após o desejo da minha
mãe de começar a pesquisa por um lugar completamente desconhecido por mim,
contrariando minha vontade de continuar a exploração da casa onde eu tinha vivido
grande parte da minha vida: “Por que ela quer visitar uma casa que não existe
mais?”.

Figura 4: Páginas do caderno de notas. Foto do autor.
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Tais anotações abrem a percepção para estas qualidades de desmoronamento e
provisoriedade expressas através daquilo que é registrado. O estado das coisas se
modifica conforme a sucessão do tempo e o agenciamento de novas intensidades
se dão. Um objeto que seus olhos se fixa, uma pausa que te transporta para outro
lugar, uma expressão que se ouve pela primeira vez, a descoberta de uma árvore
em meio a um descampado. Tudo isto foi marcante para gerar novas relações. Por
essas notas foi possível redimensionar o sentido das coisas dando importância e
dedicando tempo a pensar sobre a relevância de pequenas intensidades que, de
algum modo, provocaram um tipo de deslocamento, uma movimentação diferente
daquela que tínhamos projetado anteriormente.

c. Repertório de visualidades - atlas
É certo que minhas habilidades e familiaridade com o trabalho com as imagens me
fez dar especial importância às imagens dessa pesquisa para que elas também me
ajudassem a encontrar caminhos de aproximação para a compreensão dos
itinerários que percorri. Estou chamando de repertório de visualidades, o
ajuntamento e organização de imagens, fotográficas ou não, e a atenção aos
aspectos da cultura material na qual essa pesquisa está inserida. Isso inclui o
registro de objetos e paisagens (algumas do âmbito doméstico), bem como o
desdobramento de informações relacionadas a esses objetos e/ou lugares
especiais. A procura dos significados não verbais dos objetos foi feita de acordo
com Marcelo Rede, no sentido de que
[...] o trabalho com a cultura material não exige apenas disposição de

alargar o espectro documental; implica também uma mudança de raciocínio,
que habilite a pensar outros problemas ou os mesmos problemas de outra
forma. Muitos dos impasses a que referimos advêm da imposição de
indagações inadequadas à cultura material, condenando-a preliminarmente
à baixa performance ou à completa inutilidade. Se, de um lado, a cultura
material, por si, já permite propor a análise de fenômenos não acessíveis
por fontes escritas, de outro, impõe reorientações e afinamentos
metodológicos, não sendo possível uma simples transferência dos
procedimentos heurísticos comuns na pesquisa textual. (REDE, 1993, p. 277).

No entanto, apesar da materialidade que esse repertório carrega - tanto na forma
quanto no conteúdo - devo ressaltar que as visualidades desse trabalho não se
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encerram nos registros fotográficos. De acordo com Mitchell (1996), a cultura visual
se ocupa das visualidades como experiências, como entidades em relação
constante com outras imagens e com as pessoas, buscando compreender como
circulam e como interagem socialmente abrindo um campo dinâmico de constantes
atualizações que, cotidianamente, referenciam nosso papel no mundo para nós
mesmos e para os outros. Sob esse aspecto, tendo a me aproximar de uma vertente
(TAVIN, 2009) que pensa a cultura visual como um contexto de confrontos onde
visualidades, além de exercer diversas funções pedagógicas, também operam
como variações de temas que modelam modos de ver, pensar, orientar, controlar,
confrontar, estruturar vínculos afetivos, seduzir e, até capturar. Se entendida como
orientação epistemológica, a cultura visual busca investigar os modos com que o
visual opera afetivamente, social e culturalmente em nós.
Além de ampliar a noção de imagem, os processos de desenraizamento e não
coisificação do termo constitui uma rede de possibilidades criativas em devir
enfatizando as sensações despertas pela visão afetadas também pelos demais
sentidos. Ou seja, experiências visuais que delineiam a pele sensiv́ el da cultura
onde se pode apreender visualmente o que encontra-se inscrito em uma série de
fenômenos que escapam quando nomeadas como sendo imagens e artefatos
contemporâneos, midiáticos, artísticos... Essa noção, que imprime às imagens um
caráter de vivências provisórias e efêmeras - funções de ligação com o aqui e agora
da vida – promulga que a cultura visual não é uma manifestação apenas da
aparência das coisas, mas um repertório de visibilidade que viabiliza formas de
agenciamento de visões de mundo.
Como já explicitei anteriormente, trabalhar com imagens é um ato de criação e nao
̃
de representação. Para Deleuze (1988), é coordenar um dinamismo de
encadeamento de visões, mantendo a caracteriś tica vital desse encadear, algo
extremamente singular, em função das circunstâncias. A imagem permite a
interação de conectar o próximo e o distante, o virtual e o atual, o presente, o
passado e o futuro. O olhar pode ser anestesiado ou aguçado por uma emoção,
arrastado pelo fascin
́ io do encadeamento de imagens que o pensamento visual
inventa, predispondo aquele que vê, a ficar imantado pela emoção, encantado pela
imagem ou aterrorizado pela incerteza e o caos. A imagem possibilita ao individ
́ uo
a vidência e a possibilidade de encarnar conceitos, perceptos e afetos numa forma

64

sensiv́ el de articular-se com imagens-lembrança, imagens-relação e imagenspercepção. No arquivo multiforme do imaginário, o pensamento guarda suas
riquezas, seus achados, suas prendas visuais: os acontecimentos que são os
conceitos criadores. A compreensão dos fenômenos, neste caso, depende de da
possibilidade de articular imagens com significações e percepções.
Operar com o conceito de fenômenos visuais me parece mais apropriado a este
estudo, pois essa concepção constitui um modo singular de pensar situações e
compreensão das coisas, como questões contingentes inseridas num contexto de
relação com os saberes. Além disso, o termo também é conveniente porque
acrescenta-me a possibilidade de integrar agregados sensiv́ eis como os cheiros, o
som, o calor real dos contatos humanos, as sombras e vestígios capaz de
transformar um momento qualquer num acontecimento. Nas palavras de ILLERIS e
AVERDSEN:
Ao passo que o termo “imagem” indica a representação de algo, geralmente
bidimensional, empregamos “fenômenos visuais” para abarcar uma
variedade de fenômenos com os quais podemos nos relacionar através da
visão, incluindo coisas tão diversas como um espetáculo de fogos de
artifício, uma paisagem montanhosa, uma palestra em sala de aula,
linguagem corporal e decoração, rituais como casamentos e performance
de torcidas em eventos esportivos, campanhas turísticas etc. Dessa forma,
as imagens tornam-se uma subcategoria, dentre outras, de fenômenos
visuais. (2012, p.286).

Os fenômenos visuais que eu selecionei para a pesquisa operaram na instância de
produção de acontecimentos visuais, na ocorrência de fatos, situações e relações
que se plasmam na fronteira do pessoal e social, do visiv́ el e do invisiv́ el, como algo
vinculado à trama complexa das interações singulares de uma cultura visualmente
localizada. O encadeamento dessa trama funciona como uma escritura, pois articula
um vai-e-vem nas relações do ato de ver como fugacidades que logo se desfazem
e se recriam a cada novo olhar, a cada novo relato. Isso me motivou a desenvolver
um recurso metodológico que envolvesse uma espécie de vidência criadora por
onde esse inventário material pudesse ser visto sob outras perspectivas, menos
impositivas e, com um pouco de esforço, mais propositivas acerca do meu contexto
de pesquisa.
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Antes de apresentar o esquema que nasceu dessa vontade de visibilizar essa
movimentação, devo realçar que os arranjos de composição que são utilizados em
uma experiência como esta não têm como ser reproduzidos ou reprisados, pois são
proposições singulares. Pensar a potência dessas combinações me pareceu um
modo significativo de compreender a relação intensiva que diferentes elementos
possuem para a projeção dessa cartografia de afetos.
Como já sabemos, a cartografia afetiva parte de uma proposição com base na
construção de um conhecimento que se faz no curso do processo. Essa condição
da novidade e da provisoriedade dos encontros levou-me a pensar no traçado desse
percurso à partir do ajuntamento de fragmentos da minha movimentação durante a
pesquisa de campo, numa espécie de teia conectada por barbantes coloridos
(Figura 5).
Minha pretensão era de que esse mapeamento pudesse me ajudar no recolhimento
e valorização de resíduos difusos e na evidência de questões que pudessem, a
princípio parecem desconectadas. Aos poucos, fotografias, desenhos, excertos de
falas, recortes, hiatos, imagens inacabadas e fluidos pulsantes e dissolventes foram
materializando algumas marcas dessa trajetória e me ajudaram a conectar pessoas
a lugares, lugares a histórias, histórias a imagens, imagens a ideias, dúvidas e toda
sorte de vislumbramentos. Um espaço que pudesse reunir os mapas dessa
cartografia.
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Figura 05 (p. 65/66): Duas etapas do processo de montagem do atlas. Fotos do autor
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Minha expectativa ao construir esse atlas movente era de que o forte vínculo entre
o pensar e o fazer funcionasse como estrutura para que a matéria fugaz das ideias
encontrasse substância no campo da ação. Nas palavras de CAIAFA “Quando a
experiência de campo inspira a teoria, é possível conseguir uma inteligibilidade dos
fenômenos que pouco tem de interpretação, é antes mais uma forma de
experimentação, agora com o pensamento e a escritura” (2007, p. 140).
Para mim, as aprendizagens visuais incidem sobre o modo sensiv́ el, criador e crit́ ico
que nascem dos deslocamentos e desvios dos hábitos comuns além da potência
que elas carregam para a explicitação de operações cognitivas que, muitas vezes
ainda estão atreladas aos esquemas abstratos de explicação. Além de um arranjo
metodológico e conceitual, este meu esquema aponta para a força dos encontros e
serve como fio condutor para colocar as ideias principais da tese no presente. Um
modo de acompanhar e atualizar percursos, de implicar processos de produção, de
perceber as conexões entre os dados e possibilitar a arregimentação de resíduos
de uma trajetória. Ao discorrer sobre modos de organizar as memórias de uma
viagem, ONFRAY explicita que

Pouco importa o suporte, desde que a memória produza lembranças [...],
elabore referências com as quais organizar mais tarde o conjunto da viagem.
No amontoado e na balbúrdia da experiência vivida, o vestígio cartografa e
permite o levantamento de uma geografia sentimental. (ONFRAY, 2009, p.
52).

Os elementos concretos, o tratamento da aparência e da forma de criação das
informações são ainda usados como material ilustrativo e função instrumental nas
situações de aprendizagem, seja escolares ou culturais. Meu atlas levou em conta
que condições sensoriais afetam minha subjetividade. Minha expectativa era de que
cada imagem inventariada nesse esquema enfrentaria o desafio de redefinir as
potências instauradoras do ato e da filosofia da criação.
Implicado com o acompanhamento de processos e movimentos, o cartógrafo abrese para sua ressignicação onde a precisão está relacionada ao interesse,
compromisso e implicação daquilo que está sendo executado. Essa configuração
confirma a provisoriedade dos mapas e que, exatamente por isso, devem ser
produzidos, construid
́ os e também desmontáveis, conectáveis e reversiv́ eis.
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O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o
constrói. Ele contribui para a conexão dos campos, para o desbloqueio dos
corpos sem órgãos, para sua abertura máxima sobre um plano de
consciência. [...] O mapa é aberto, é conectável em todas as suas
dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações
constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens
de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma
formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra
de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação.
(DELEUZE, 2011, p. 30).

As múltiplas entradas e said
́ as e suas linhas de fuga, se referem primordialmente à
ideia de que “a situação da pesquisa caracteristicamente oferece atrito, e é esse
atrito que impulsiona o pensamento, que traz novidade. Essa é a dificuldade que
está em jogo no trabalho de campo. (CAIAFA, 2007, p. 148).
Segundo CAPRA (1997) a estrutura de teia, redes e suas relações/conexões são
as novas metáforas do mundo global e são fortes referências para o
desenvolvimento da autoconsciência, postura fundamental na criação de novos
hábitos e de percepção do meio. Vivenciar essas condições pode contribuir com o
desenvolvimento de novos sistemas funcionais, tanto de produção como de ação.
Enquanto dispositivo metodológico, esse atlas funciona como modelagem da
sensibilidade, como material de manobra para a criação e a transformação dos
dados, assim como desafio crit́ ico para pensar como são atualizadas as formas de
incorporação, os processos de fixação, desenraizamento ou abstração do que
estava se passando comigo, no momento da sua composição e que reverbera aqui
e agora.
Viver, ver, narrar e compreender estão simultaneamente presentes nesse processo,
pois nele está atrelado a capacidade de formulação de conceitos que, numa dupla
via, conectam-se e se firmam na instabilidade de uma experiência coletiva. Ora, à
mercê de diferentes propostas e perspectivas; ora à serviço da crescente
necessidade de contextualização de indagações específicas deflagradas pelos
acontecimentos é possível perceber perspectivas de mobilidade e contextualidade.
Uma espécie de alusão a flexibilidade conceitual defendida por Deleuze.
Pela atenção aberta e pela disponibilidade porosa, que me pareceu difícil de
assimilar em alguns momentos, através desse meu atlas foi possível me atualizar e

70

avançar para além de mim. De me prolongar pelos encontros realizados durante a
pesquisa e tornados visíveis por esse arranjo. Mais adiante, me detenho com
cuidado sobre as possibilidades interpretativas derivadas desse prolongamento.
Agora, passo à apresentação mais cuidadosa dos sujeitos e dos itinerários do
trabalho de campo que desenharam aquilo que eu chamei de circuito dos afetos.
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TERMO DE RECONHECIMENTO
“Tratado geral das grandezas do ínfimo”
“Já tínhamos nos despedido quando seu Chiquinho surgiu com um agrado para
minha mãe. Quanto afeto cabe em dois ovos?” 7

Figura 6: Dois ovos. Presente de seu Chiquinho Tozinho. Foto do autor.

7

Notação feita em meu caderno de campo.

72

CAPÍTULO 2
O CIRCUITO DOS AFETOS
Itinerários afetivos e seus traçados moventes.
Interessa-me, nesse capítulo, apresentar os encontros desencadeados pela
pesquisa e discorrer sobre como esses mesmos encontros foram criando itinerários
afetivos e suscitando possibilidades de montagem do meu atlas. Ao organizar minha
pesquisa de campo em itinerários, passo a compreendê-la como uma produção de
percursos que me permitiram expandir meus campos de referência à medida que
me movimentava. Essa movimentação foi sugerida, e sistemicamente sacudida, por
forças vivas relacionadas a pessoas, paisagens e práticas diversas.
Traçar estratégias de aproximação e reconhecimento me ajudou entrecruzar
objetivos a situações criativas. Meu interesse foi agir de acordo com os
acontecimentos, atento às suas particularidades e, ao invés de fixar-me ao que me
propus procurar, me deixar atravessar por questões advindas do campo.
Agenciei-me

aos

acontecimentos,

me

incluindo

em

suas

paisagens

e

acompanhando seus ritmos. Pesquisar é uma forma de cuidado quando se entende
que a prática da investigação não pode ser determinada só pelo interesse do
pesquisador. A investigação é cuidado ou cultivo de um território existencial no qual
o pesquisador e o pesquisado se encontram. Os sujeitos que encontrei, os diversos
contatos, os lugares, modos distintos de experienciá-los, os espaços comuns, as
negociações, as condições adversas, os retornos - tudo isso me ajudou na
compreensão de que muitas vezes as visualidades delineadas nessa pesquisa não
estavam nas profundezas dos contextos dos quais emergiram, e sim, em muitos
aspectos, eram o próprio corpo do acontecimento como descrevo a seguir.
Antes de cada itinerário, apresento breves perfis de cada colaborador/a e seu
vínculo com o meu avô.
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Geralda Fernandes de Oliveira
Costureira. Sessenta anos. Filha de Jorge Fernandes. Transitou entre o campo e a
cidade tendo especial apreço pelas práticas e vivências da fazenda e dos afazeres
que a convivência com o pai lhe proporcionou. Viúva. Mãe de dois filhos. Atualmente
vive em Goiânia.

PRIMEIRO ITINERÁRIO
Ao ser notificada que as memórias do pai seriam conteúdo da minha pesquisa de
doutorado, minha mãe imediatamente questionou por onde eu iria começar. De
imediato, respondi que meu ponto de partida (ou de continuação) seria a casa
construída pelo meu avô em Lagolândia conforme já relatei anteriormente. No
entanto, para minha surpresa, minha mãe desconsiderou a relevância daquele local
em meus planos e apontou um outro lugar onde, segundo ela estariam as memórias
mais intensas que ela trazia do meu avô. O local em questão era um sítio, situado
a sete quilômetros de distância da pequena cidade, onde ela nasceu e viveu toda a
infância e parte da adolescência. A narração detalhada que minha mãe iniciou ao
falar desse local me trouxe a informação de que aquele lugar abrigava vestígios da
primeira casa construída por meu avô. Ou seja, a casa de Lagolândia não tinha sido
a primeira construção elaborada por ele.
Entre suas complexas interações e relações, o processo de pesquisa está repleto
dessas fagulhas que fazem nosso olhar se voltar para direções distintas daquelas
imaginadas inicialmente convidando à ampliação das relações e conexões que
estas carregam. Nesse sentido, apesar dos meus planos de investigar com mais
cuidado a casa que eu morei, fiquei bastante pensativo quando minha mãe
expressou sua vontade de visitar o local da sua infância. Mesmo sabendo que a
construção à qual ela se referia já não existia mais, seu desejo de visitar aquele
lugar situou seu discurso dentro de uma experiência intensa vivida naquele espaço.

“Lá eu vivi os melhores anos com seu avô. Depois que saímos de lá, ele logo sofreu
um derrame e as coisas pioraram. Meu pai era a pessoa mais importante pra mim.
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Tudo o que eu queria era ter a chance de aproveitar mais um pouquinho dele, mas
ele morreu cedo demais.” (Geralda Fernandes, 2012).
Depois dessa conversa, que foi seguida por negociações com minha orientadora,
optei por iniciar meu trabalho de campo por aquele lugar apontado por minha mãe
e, por enquanto, deixar a casa de Lagolândia de lado. Essa alteração de rota me
posicionou mais uma vez no campo das incertezas que envolvem uma pesquisa e,
mesmo contando com os desvios, ao me ver diante de um deles, as dúvidas
começam a dançar. É importante sublinhar que, a atenção a si é, nesse sentido,
concentração sem focalização, configurando uma atitude que prepara para o
acolhimento do inesperado. A atenção se desdobra na qualidade de encontro. As
experiências ocorrem, muitas vezes fragmentadas e sem sentido imediato. Pontas
de presente, movimentos emergentes, signos que indicam que algo acontece, que
há uma processualidade em curso.
Passei a me perguntar: como propor agenciamentos que me ajudem na apreensão
de novos pontos de partida? “Nesse campo dos possíveis, como escolher um lugar?
O que escolher? A que renunciar? E por quais razões? Nas combinações
pensáveis, qual preferir, e por quê?” (ONFRAY, 2009, p. 20). Fiquei removendo
essas indagações enquanto remanejava os planos de ação para visitar aquele outro
lugar.
A descoberta de que meu avô tinha nascido no dia 20 de junho de 1912 me encheu
de vontade de alinhar, mesmo que simbolicamente, o início do meu deslocamento
rumo ao campo com a data do centenário de seu nascimento. Foi assim que
marcamos a visita ao local demarcado por minha mãe para o dia 20 de junho de
2012. Antes, porém, um fato chamou minha atenção quando minha mãe
demonstrou uma certa decepção por não se lembrar exatamente como chegar ao
local onde havia a casa do sítio.

“Faz tanto tempo que não sei se consigo chegar. Fico com medo de me perder, mas
não é possível, né? Eu andava pra lá e pra cá a cavalo. Ia e vinha sem dificuldade
alguma, mas as coisas mudam”. (Geralda Fernandes, 2012).
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A solução apontada por ela mesma foi pedir ajuda a Merquidione Fernandes Teles,
um primo mais velho (falo dele mais adiante) que, morando naquela região poderia
nos passar orientações precisas sobre como chegar no local. Além de fotos,
considerei fazer um pequeno vídeo de registro da visita e, na dúvida sobre os
acontecimentos futuros, preparei um bloco de anotações para me ajudar na
empreitada. Outro fato, também muito significativo durante os preparativos da
viagem, foi a iniciativa da minha mãe em convidar uma amiga de infância para nos
acompanhar. Segundo ela, a presença da amiga além de ajudá-la a lembrar a
localização exata de onde a casa outrora situava-se poderia ser um bom apoio caso
ela viesse a se emocionar:

“Será que vou chorar? Tenho medo de ficar muito emocionada”. (Geralda
Fernandes, 2012).

Diante dessa vontade de partilhar a experiência e do receio da emoção, me lembrei
das palavras de Michel Onfray ao questionar “Em que momento começa realmente
a viagem?” (2009, p. 35). Para o autor, sonhar uma destinação já nos predispõe à
obediência de uma voz estrangeira que pronuncia, concentra, anima e catalisa
entusiasmos. Essas latências que o desejo pela viagem evidenciam estão
conectadas a fragmentos narrativos da experiência de vida. Entender o
recolhimento desses fragmentos como um exercício metodológico me conecta à
uma atenção que tateia, explora cuidadosamente o que lhe afeta sem produzir
compreensão ou ação imediata. Tais explorações mobilizam memória e
imaginação, passado e futuro numa mistura fragmentada e difić il de discernir. De
acordo com Preciosa
A ideia de fragmento arrasta consigo o incomodo da incompletude. Além
dessa sensação de incômodo, pode também gerar um grande desconforto:
pensamentos fragmentários não asseguram àquele que lê a exposição clara
de um percurso, de um sítio de onde se parte. [...] Para alguns, talvez seja
frustrante enredar-se numa viagem desse tipo. Entretanto, se acolhido, o
fragmento pode nos surpreender. De um jeito anfíbio, ele é capaz de operar
simultaneamente uma inteireza de articulações, combinada a uma
resistência a sistematizações. [...] Ele generosamente entorta nossos
projetos de continuidade e nos disponibiliza seu complexo amparo: o intenso
convívio entre a forma e o informe, o contínuo e o descontínuo, o fechado e
o aberto de cada singular existência. (PRECIOSA, 2010, p. 23-24)
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É no trabalho operado pela atenção que podemos identificar mais incisivamente a
produção de dados de uma pesquisa e a dimensão operacional do conhecimento
exercido e praticado com outros. Foi assim que, em uma manhã ensolarada de
junho, seguimos os três para o local indicado por minha mãe. Munido da expectativa
daquela visita a um local, até então desconhecido por mim, esperava que, à partir
daquela experiência vivida em conjunto, eu encontrasse indícios para um próximo
passo da minha cartografia.
Voltar, depois de muitos anos, ao lugar que tinha nascido deixou minha mãe, à
priori, um pouco confusa para se localizar em meio a tantas lembranças. Os quase
trinta anos sem retornar ao sítio afetaram seu senso de localização. O terreno tinha
sido comprado por um fazendeiro da região que resolveu transformar tudo em pasto
e, por isso, a casa tinha sido demolida. O local, de difícil acesso, fica em um vale
onde não dá para chegar com carro. Deixamos o veículo onde terminava a estrada
e seguimos a pé na direção apontada por ela como sendo a correta. A orientação
dada por meu primo acabava onde o carro foi deixado. Preocupado com o registro
daquele momento, fotografei e filmei a expedição e me deixei conduzir por minha
mãe procurando interferir o mínimo possível no percurso que ela tinha escolhido
para encontrar aquele lugar. Depois de caminharmos por 10 minutos sem encontrar
o local exato, ela começou a reclamar e a duvidar de sua memória:

“Não é possível que eu me perca aqui nesse lugar que eu conhecia tão bem. Mudou
muito, né, comadre? Já não sei se estamos indo na direção certa. E se a gente se
perder? Você se lembra de algo?” (Geralda Fernandes, 2012).

As preocupações eram desfiadas e confidenciadas à amiga como um pedido de
ajuda para olhar. Como se o reconhecimento daquela paisagem estivesse
intimamente atrelado ao compartilhamento da mesma. Ficamos os três, à deriva,
sem saber para onde aquele caminho nos levaria e à espreita de um porvir. Isso
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durou mais uns dez minutos até minha mãe avistar ao longe um pé de Tarumã8 que,
segundo ela, marcava o lugar exato da antiga casa.
Ao ver a grande árvore no meio do vale, a confusão inicial foi dissipada por um
reordenamento espacial que desencadeou emoções muito intensas, pois ela
irrompeu em um choro que só foi contido quando chegamos à sombra da árvore.
Como o ponteiro de uma bússola, o pé de Tarumã (Figura 7) ativou (ROLNIK, 2006)
o que minha mãe precisava para saborear novamente os lugares que lhe eram
caros.

Figura 7: Pé de Tarumã. Foto do autor.

A casa, o curral, a oficina de carpintaria do meu avô, a janela do quarto de dormir,
a despensa, o riacho onde ela lavava roupas, os sítios vizinhos, etc. tudo isso ficou
evidente na paisagem movente em torno daquela grande árvore. Cada trecho da
8

Árvore que varia de 8 a 25 m de altura e possui tronco entre 30 e 300 cm de diâmetro. A casca é de cor
verde-escuro a marrom e os ramos são quadrangulares. Suas folhas são simples e opostas, com até 20 cm
de comprimento, possuindo duas glândulas na base. As flores são de cor branca e ficam dispostas em
inflorescências com cerca de 20 cm. Os frutos são vermelhos e redondos com cerca de 1 cm de diâmetro
contendo apenas uma semente. Fonte: http://www.arvores.brasil.nom.br/new/taruma/ (Acesso em
07/08/2012)
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fala que mapeava o lugar delineava paisagens como espaços que abrigavam
experiências e rememorações capazes de transpor o tempo e fazer circular os
afetos:

“Aqui, debaixo do pé de Tarumã estão todas as minhas memórias” ou ainda “Da
janela do meu quarto dava para ver a jabuticabeira. Toda vez que floria eu era a
primeira a sentir o cheiro bom”. (Geralda Fernandes, 2012).

Com as falas da minha mãe percebi que descrições físicas destas paisagens
pareciam insuficientes se elas não se alinhassem às memórias afetivas – gestos,
comportamentos, perfumes, sabores, práticas – construtoras desses mesmos
espaços. Lugares constituídos no jogo entre a história e a memória, possibilitando
a abordagem conjunta de seus aspectos materiais, simbólicos e funcionais. Um
quadro de referências com diferentes linguagens simbólicas. Cada reconhecimento
trazia uma história vivida ao lado do meu avô. A eterna recomposição e
reconstrução das histórias e lembranças contou com a indispensável participação
destas paisagens afetivas.

Mais íntima e individualmente, cada ser humano constrói, seleciona
paisagens que envolvem sua própria história de vida, numa revelação de
símbolos que encerram em si as atitudes, percepções, os sonhos e
sentimentos únicos, singulares, relativos às suas vivências. Este símbolos
atribuídos às paisagens vividas dizem respeito às maneiras de compreender
a integridade e a complexidade das experiências, dos ritmos das relações
existenciais com o mundo vivido, que, para Buttimer, “na perspectiva
geográfica, poderia ser considerado como o substrato latente da
experiência”. (LIMA, 2010, p. 8).

Debaixo do pé de Tarumã, minha mãe mapeou todo o espaço, se emocionou,
contou histórias vividas naquele lugar, desejou me mostrar trajetos que ela fazia no
passado, me apontou saberes, fazeres e costumes que brotavam da geografia
daquele vale carregado de sentidos para ela. Em determinado momento, à sombra
da grande árvore, ela quis reviver os tempos de menina se desafiando a balançar
nos galhos do Tarumã (Figura 8): “Será que ainda consigo?”.
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Figura 8: Minha mãe se balançando em um dos galhos
do pé de Tarumã. Foto do autor.

As paisagens que nos afetam estão recheadas por objetos, cores, disposições e
diante disso os sentidos humanos são aguçados. As noções de direção, de simetria,
de orientação e desorientação acionam nossos sentidos em seu dinamismo. “Essas
imagens que emergem do nosso cotidiano nos convidam a ver, ouvir, cheirar,
provar, sentir em fluxos variados” (ALCÂNTARA, 2001, p. 87), ou seja, a percepção
essencial do mundo abrange toda maneira de olhá-lo. A própria percepção nunca e
pura:

sensoriar,

pensar,

sentir

e

acreditar

são

processos

simultâneos,

interdependentes.
Esse jogo mistura o antes e o depois, colocando tudo no presente de forma
dinâmica. A imaginação, partícipe dessa atualização de imagens, ao recriá-la e
trazê-las à luz, busca vivificá-las, com enraizamento e profundidade de sentidos.
Essa dinâmica de caráter arqueológico estende uma movimentação epistemológica
na medida que estes lugares vão definindo ações, emoções e reflexões num fluxo
criativo.
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Quando se ama uma imagem, ela há muito deixou de ser apenas um fato,
um acontecimento passado. Antes, se apresenta como realidade viva,
motivo de inspiração e nuanças próprias, considerando a realidade vivida do
sujeito na trama significativa de sua existência imediata e projetiva. A
imagem é fruto do vivido; é possibilidade de construção, isto é, realidade
móvel e polissêmica. (RETONDAR, 2004, p. 114).

Embora os vestígios da antiga casa não passassem de uma pequena elevação no
terreno diante da grande árvore, foi possível ainda, encontrar madeiras lavradas por
meu avô (Figura 9) e que eram parte do curral que se estendia diante da casa. Ao
ver aquelas madeiras empilhadas à sombra de um pequena mangueira nos
arredores, minha mãe, juntamente com sua amiga passaram a me explicar como
eram serradas e entalhadas pelo meu avô que utilizava o pé de Tarumã como base
de apoio e como escada para dar conta do trabalho exaustivo e minucioso
executado com uma serra e uma enxó9.

Figura 9: Pedaços de madeira do curral construído por meu avô. Foto do autor.

9

Ferramenta parecida com um machado ou com uma plaina, com uma lâmina curva, utilizada para trabalhar

a madeira.
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“Tinha dia que ele passava o dia todo lavrando essas madeiras. Eu já nem podia
chegar perto porque ele dizia ser perigoso. Então eu ficava brincando aqui na
sombra do pé de Tarumã enquanto ele ficava subindo e descendo pra deixar a
madeira como ele queria.” (Geralda Fernandes, 2012).

A recordação dessa prática de carpintaria feita por meu avô fez com que minha mãe
se lembrasse de uma mesa grande construída por meu avô onde ela e a amiga
compartilhavam o aprendizado da costura.

“Seu avô só confiava na Tia Ana para costurar as calças de algodão dele. Ela era
minha madrinha e a tia que eu mais gostava. Então ela vinha pra cá e passava
horas costurando.” Quando perguntei se tinha sido essa Tia Ana quem a ensinou a
costurar, a resposta veio de imediato: “Foi e não foi. Ela ficava aqui costurando
naquelas máquinas com manivela. Ela trabalhava o dia todo e eu ficava olhando e
fui aprendendo. Mas ela não parava o trabalho para ensinar. Depois a comadre
Maria (a amiga de infância) trazia a máquina pra cá e a gente punha as máquinas
na mesa e costurava. Era de vez em quando que a Tia Ana parava o que estava
fazendo pra olhar as roupas que a gente costurava para irmos nas festas lançar
moda. Calças boca de sino feitas com pequenos retalhos coloridos. [...] Eu não tinha
medo da Tia Ana porque eu fazia tudo direitinho. A gente lançava moda nas festas
com as roupas que costurávamos nessas máquinas de mão. Quando as coisas
apertaram, passei a costurar pra fora, mas eu aprendi mesmo a cortar com moldes
foi depois de fazer um curso já morando lá em Goiânia.” (Geralda Fernandes, 2012).

Essa lembrança continuou reverberando intensidades porque ao voltar para casa,
minha mãe tirou de seus guardados a primeira calça comprida e a primeira camisa
(Figura 10) que ela havia costurado pra mim. Ao me mostrar as peças, sua fala se
prolongou na descrição dos detalhes:

“O bolso reto eu precisei de ajuda da Nilsa - outra amiga – pra fazer. Era o tipo de
corte mais utilizado na época, mas como eu tinha aprendido a costurar só de olhar,
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deu um trabalho danado! Um verdadeiro quebra-cabeças. [...] Se não fosse a
Nilsa...” (Geralda Fernandes, 2012).

Figura 10: Peças de roupas costuradas por minha mãe. Foto do autor.

Aquele primeiro deslocamento começava a apontar procedimentos que foram se
descortinando aos poucos: a deriva como modo de aguçar uma atenção flutuante
capaz de conectar o estranhamento ao reconhecimento e a aparição das práticas
manuais. Depois daquele primeiro deslocamento, percebi que era possível
continuar, pois as potências da proposta que eu havia desenhado para o trabalho
em campo começaram a ficar evidentes. No entanto, enquanto andava por aquela
paisagem, os sentidos se misturavam em pulsações bem caóticas. Minha atenção,
ao mesmo tempo, dentro e fora daquela vivência parecia eclodir em preocupações
que insistiam em apontar para o próximo passo me despertando a atenção para
trazer à cena a nuance sutil, o acaso, levando em conta os detalhes que, de certo
modo, atravessavam aquela situação. O que havia naquele lugar que pudesse fazer
avançar meu trabalho de campo?
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Para Kastrup (2007) a atenção flutuante não focaliza nada em especifico, ela capta
elementos de um texto ou contexto coerente, mas também de um material
desconexo e em desordem. Essa questão acompanhou-me nas primeiras horas
vividas naquele local até que pousei10 naquelas histórias narradas à sombra do pé
de Tarumã. Diante da potência circunscrita e assinalada pela circulação de tantas
emoções e sentidos cruzados era como se, mesmo estando ali pela primeira vez,
aquele lugar pulsasse familiaridades e outras emoções ligadas ao reconhecimento
de mim mesmo.
Cartografar não significa que devemos prestar atenção em tudo o que nos acomete.
A atenção flutuante configura-se numa atitude que prepara para o acolhimento do
inesperado e quando ocorre o pouso, aquele acontecimento que o possibilitou
convoca um estado de imersão. À esse tipo de atenção está atrelado um sentimento
de incerteza que se instala nos devires da pesquisa, mas não somente. Ela também
se desdobra a outras qualidades acionadas pelo desejo do encontro. De acordo
com Deleuze, um bom encontro:
[...] é quando um corpo compõe com o nosso e toda a sua força ou parte
dela vem aumentar a nossa, é quando um corpo produz uma outra qualidade
de força, uma potência de agir, aquele que dá potência e sinergia dos
interesses, não necessariamente da convergência de posições e valores,
mas exatamente dando vazão aos fluxos. (DELEUZE, 2002. p. 36).

Por vezes, a experiência vivida rouba as certezas, pois introduz conceitos que
desconhecemos, instaura relações que não supúnhamos existir e nos desafia a
pensar nas diferentes possibilidades de se chegar a um resultado, mesmo que
provisório. Como dar vazão a esses fluxos? De que modo?
Muitas vezes, seguir adiante significa voltar. Compartilhar aquele espaço pelas
memórias da minha mãe e de sua amiga, despertou em mim o desejo de vivenciar
aquele espaço sozinho, de traçar ali um itinerário que fosse conduzido pelo modo
como ele me afetou. E foi assim, sob a certeza de que em breve eu voltaria àquele
lugar que, ao final daquela manhã de junho, seguimos para a casa do meu primo

10

O pouso é considerado pela Virginia Kastrup (2007) como o zoom que a atenção se volta. É o que te
toca, a questão que se coloca é “o que vou acompanhar naquele momento”. É como o vôo de um pássaro.
Pousa e voa e pousa. É a parada no movimento, é ai que se começa a prestar a atenção.

84

para, entre outras coisas, fazer a entrega de uma imagem que ele havia
encomendado anteriormente.

Merquidione Fernandes Teles
Lavrador. Quarenta e sete anos. Neto de Jorge Fernandes. Viveu um tempo na
capital, mas a dificuldade de se adaptar ao movimento cotidiano da cidade, acabou
voltando para o campo. Casado. Sem filhos. Mora em Lagolândia.
SEGUNDO ITINERÁRIO
Os preparativos para chegarmos ao local onde antes era o sítio do meu avô contou
com a ajuda de Merquidione. A conversa com ele, via telefone, alguns dias antes
da data marcada para a viagem, culminou com um pedido acerca de uma foto
específica onde ele aparecia, ainda menino junto do meu avô (Figura 11). Ao falar
daquele lugar ele se lembrou da fotografia tirada anos antes no local e, sabendo
que minha mãe a possuía, pediu que eu fizesse uma cópia da imagem e levasse
pra ele no dia marcado para a visita.
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Figura 11: Foto solicitada por Merquidione.
À esquerda, minha vó com minha prima nos braços. Á direita,
Merquidione à frente do meu avô. No centro, o boi mais famoso do sítio.
Arquivo do autor.

Em boa parte da tarde, após a aventura de caminhar com minha mãe e sua amiga
pelo antigo sítio do meu avô, misturamos uma série de lembranças antigas àquele
acontecimento recente em uma conversa realizada na casa desse primo. Das
narrativas ouvidas naquela tarde, destaco uma informação que aguçou uma
lembrança vaga em torno de um chapéu pertencente ao meu avô e que meu primo
havia se apropriado. Ao dizer que a foto era uma das poucas vezes em que meu
avô podia ser visto sem o chapéu que ele tanto gostava, minha mãe perguntou ao
meu primo qual era o paradeiro daquele objeto. Diante do questionamento da minha
mãe, lembrei que esse objeto tinha lugar de destaque em nossa casa. Suspenso
em um desses cabides sanfonados atrás da porta da entrada, o chapéu parecia
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intocável até cair nas mãos desse meu primo que havia usado o adereço por muito
tempo, conforme ele explicou na conversa:

“Eu usei o chapéu do vô Nenzinho até acabar. Era uma lembrança boa dele porque
ele sempre usava esse chapéu. Eu pedi a vó e ela me deu, mas o sol quente das
empreitadas acabou estragando demais e ele já estava bem desgastado. Aí ele
furou e eu fiquei muito sentido. [...] Jogar fora eu não joguei, mas acho que eu perdi
ele quando mudei pra essa casa aqui”. (Merquidione Fernandes, 2012).

Fiquei com essa imagem do chapéu circulando junto às intensidades vividas
naquele dia. Às vésperas das despedidas, antes do retorno à capital, entreguei a
foto a meu primo que, para minha surpresa, passou a cartografar a região do sítio
através da fotografia propondo novas articulações acionadas por aquela imagem.
Percebendo que o mapeamento oral que ele fazia era distinto daquele proposto por
minha mãe, pedi que ele registrasse aquela movimentação em uma página branca
e marcasse os pontos daquele lugar que a fotografia fazia ele se lembrar (Figura
12).

Figura 12: Desenho feito por meu primo mapeando o sitio do meu avô.
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Intrigado, percebi que no mapeamento desenhado pelo meu primo, o pé de Tarumã
sequer aparecia, mas apontava para os arredores, para as roças de milho, o curral,
os pastos e o córrego. Lugares que, segundo ele, sempre visitava conduzido por
meu avô:

“Toda vez de pegar milho para fazer pamonha, o vô Nenzinho me colocava nas
costas e eu ia com ele. Até enxada e foice do meu tamanho ele fazia pra mim. Desde
cedo ele me levava pra roça e sempre voltava de lá com alguma coisa na mão. Era
um atilho de milho ou uma abóbora verde. Ele gostava demais de ir pra roça e ficar
me mostrando os pés de abóbora no meio do milharal. Enquanto ele pegava milho
eu ia descobrindo novas abóboras pra levar pra vó. Mas depois que cresci, eu
descobri que era só um jeito de eu não pegar milho errado. Foi ele quem me ensinou
a trabalhar na roça porque meu pai não gostava disso. [...] A gente morava perto e
nossa casa era no fim desse trieiro (diz apontando para o desenho). Era só
atravessar o córrego e já estava lá. Quando meu pai me batia eu corria pra casa do
vô porque sabia que ele me defendia. Se eu chorava, ele me levava pro curral pra
ficar vendo as vacas até eu me esquecer do choro”. (Merquidione Fernandes, 2012).

As observações do meu primo atreladas ao registro naquele mapa esboçado com
rapidez já antecipava-me que a observação sobre a paisagem é capaz de
diferenciar ou selecionar diferentes modos de ver. Santos nos explica que:

A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos
sentidos. Por isso, o aparelho cognitivo tem importância crucial nessa
apreensão, pelo fato de que toda nossa educação, formal ou informal, é feita
de forma seletiva, pessoas diferentes apresentam diversas versões do
mesmo fato. Por exemplo, coisas que um arquiteto, um artista veem, outros
não podem ver ou o fazem de maneira distinta. Isso é válido, também, para
profissionais com diferente formação e para o homem comum. (SANTOS,
1997, p.62).

Nesse aspecto, o desenho dessas observações diferenciadas configuram uma
narrativa que reporta-se a lugares desencontrados, procurados ao longo das
experiências vividas naquele lugar. Todavia, a veracidade dos fatos consiste no
modo como a narrativa é contada e, também, vivida, pois “a construção da narração
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inscreve-se na subjetividade e estrutura-se num tempo, que não é linear, mas num
tempo da consciência de si, das representações que o sujeito constrói de si mesmo”.
(SOUZA, (2006, p. 69). Nesse contexto, o encontro/desencontro ocorre mediante a
narração que parte da própria história do sujeito, na qual a veracidade depende da
ótica de quem conta, escuta, escreve e, também lê.
No começo daquela viagem, não imaginava incluir meu primo nesse processo de
investigação, mas os acontecimentos desencadeados por ele carregavam
intensidades difíceis de ignorar. A associação de relatos a lugares e a utilização de
mapas para expressar a diversidade de leituras e interpretações de um determinado
espaço ou situação pareciam emergir da fala do meu primo não como um simples
dado e sim como um saber.

Os sujeitos de nossa disciplina deveriam ser convidados por nossos textos
a falar e participar, de uma forma que seja qualitativamente diferente da
etnografia tradicional. Tal participação não pode ser reduzida a citações
estrategicamente inseridas para afirmar este ou aquele ponto; as pessoas
que interagem precisam ser incorporadas como vozes teóricas que guiem a
própria construção do conhecimento que produzimos acerca das
experiências que elas e nós temos. (GOTTSCHALK, 1998, p. 220, tradução
minha).

Por não haver combinado previamente com meu primo sua participação na
pesquisa, quando percebi a potência daquele contexto para minhas elaborações
teóricas, negociei um tempo a mais para me aprofundar em uma conversa com ele
sobre os sentidos contidos naquele mapa que ele havia desenhado, pedindo
permissão para gravar a conversa no instante em que a conversa acontecia. Apesar
de parecer à vontade com o pedido, Merquidione, aceitou continuar a conversa, mas
por vários momentos, pude notar seu olhar para meu celular que fazia as vezes de
gravador. Ao apontar, no desenho, o ponto marcado como o lugar exato da foto, ele
também mencionou que as madeiras do curral, lavradas por nosso avô, ainda
estavam no local:

“Aquilo é aroeira pura. Não acaba nunca. Vocês chegaram a ver? Aquilo lá era tudo
o vô que fazia. Ele não tinha ajudante e fazia tudo sozinho. Enquanto tinha muita
gente trabalhando na roça, nas madeiras só ele mexia e tinha um ouvido bom pra

89

saber qual que era boa pra serrar. Tinha umas bem grandes, mas eu não lembro
como ele fazia pra dar conta.” (Merquidione Fernandes, 2012).

Nesse trecho da conversa, minha mãe completou:

“Ele apoiava tudo no pé de Tarumã pra serrar e lavrar. Tinha um ciúme das
ferramentas. Era tanto que sua vó guardou a enchó dele até morrer. O que foi feito
dela? (Diante do silêncio do meu primo, continuou) - “É. As coisas vão sumindo sem
a gente saber, mas até ele já acabou, né?” (Geralda Fernandes, 2012).
“Sim, mas as madeiras continuam lá”. (Merquidione Fernandes, 2012).

Ao final da conversa, com o gravador desligado surgiram comentários relevantes
para a interpretação da narração no seu contexto. No sentido de não perder esta
informação, confiei no registro posterior desses comentários em meu bloco de
anotações. Cito como exemplo, sua curiosidade sobre os motivos de pesquisar
essas histórias relacionadas ao nosso avô:

“O que você vai fazer com isso?” (Merquidione Fernandes, 2012).

Era como se ele verbalizasse uma inquietação antiga que eu mesmo trazia dentro
de mim. Os endereçamentos de uma pesquisa parecem pedir um lugar de
excelência no domínio da sua objetivação, no entanto, na maioria dos momentos da
pesquisa não me sentia na posição de pesquisador capaz de apontar as relevâncias
das situações vivenciadas e do que, posteriormente, eu faria com tudo isso que
experimentei.
E na perspectiva da interrogação direta sobre o processo de constituição de uma
tese entendo que uma explicação não constitui uma ferramenta desinteressada e
dentro desse campo dos interesses, o meu reside na questão das artes de fazer
(CERTEAU, 2014). O comprometimento com o fazer sugere práticas que apontam
direcionamentos, rupturas e soluções. Minha experiência como designer, sobretudo
meu trabalho com colagens ensinou-me que as ideias tomam forma dentro do
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exercício do fazer. Parecem se adequar a uma conjuntura em que produzir diz mais
respeito à construção, do que à representação. Embora não tivesse uma resposta
para aquela pergunta que meu primo me endereçava naquele momento, o fato dela
reverberar, agora, nessa fase da escrita me impulsiona a demarcar meus interesses
dentro de uma acepção processual, atrelados mais a um modo de operar – por
seleção, apropriação, recontextualização – do que como solução formal. É no fazer
que a resposta se evidencia.
Soares compreende que a nossa trajetória em pesquisas compara-se a um
bordado, onde “cada forma vai se acrescentando à anterior e a ela se ajustando. Há
cortes bruscos de linhas que de repente se interrompem – e o risco do bordado
toma outra direção, tão diferente!” (SOARES, 2001, p.31). Com procedimentos
muito semelhantes à colagem, ao bordado, o movimento cartográfico opera nesse
exercício da tentativa, das combinações diversas e inesperadas que, aos poucos
conformam um novo desenho. Dentro dessa perspectiva de encontrar a resposta
no processo, na volta pra casa foi que comecei a montar um esquema de registro
na parede do meu quarto que me permitisse manipular os dados obtidos no trabalho
de campo em combinações diversas para, então, conseguir esboçar respostas
àquela pergunta. Em uma fase posterior a essa, alterei o tempo verbal da pergunta
do meu primo e, do futuro para o presente, todos os dias eu atualizava a questão:

“O QUE EU ESTOU FAZENDO COM ISSO?”

Mais adiante me debruço sobre o esquema ao qual me refiro acima e que já
mencionei no capítulo anterior. Por hora, voltemos aos acontecimentos do campo.
Antes de encerrar a conversa com Merquidione, perguntei se ele se lembrava da
construção da casa de Lagolândia, pois eu ainda trazia uma vontade particular em
estudar um pouco mais aquele local. Ele respondeu que não tinha lembranças
ligadas ao modo como Vô Jorge construiu a casa, pois tinha sido antes do seu
nascimento, porém, falou da loja de tecidos e lembrou de Dona Brasília, a primeira
funcionária da loja que assumiu o negócio depois que sua mãe, minha tia, deixou o
expediente do estabelecimento para se ocupar da criação dos filhos e da
manutenção do casamento.
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Diante daquela lembrança, era certo de que meu próximo encontro seria com Dona
Brasília, uma senhora que eu já conhecia e que vivia em trânsito entre Goiânia e
Lagolândia. Uma primeira tentativa de conversa foi abortada em função de uma
internação que ela foi submetida. Após sua recuperação ela me recebeu na sua
casa numa tarde de domingo.

Brasília Mafalda Ribeiro Moreira
Artesã. Setenta e dois anos. Amiga de Jorge Fernandes. Depois de morar por quase
trinta anos na capital goiana, resolveu voltar ao vilarejo e fixar residência na mesma
casa que tinha sido dela muitos anos antes. Casada. Oito filhos.

TERCEIRO ITINERÁRIO
Dona Brasília é conhecida na cidade por seus trabalhos manuais. Por muitos anos
foi responsável pelos enfeites e decoração das festas acontecidas em Lagolândia.
Atualmente, impedida de executar parcialmente os trabalhos em função da saúde
debilitada, cercou-se de aprendizes que, orientadas por ela, continuam seu ofício
por ocasião das festividades do vilarejo. Sua casa, sempre cheia de gente, funciona
também como um ateliê por onde se aprende a arte dos detalhes que vão desde
confeitar um bolo até o modo correto de colar uma lantejoula no isopor. Minha visita
aconteceu em um período pré-festa e, por esse motivo a conversa transcorreu de
modo atribulado em função do vai e vem de pessoas que transitavam o tempo todo
pela casa.
Vez por outra fomos interrompidos por suas ajudantes que iam tirar dúvidas com
ela sobre algum detalhe da decoração da Igreja que estavam preparando. Depois
de uma dessas intervenções perguntei se ela gostava de ensinar.

“Eu até gosto. Sozinha eu não dou conta mais. Eu sempre gostei de ver a casa
cheia e sempre tive ajuda de muita gente. Todo mundo aqui em casa já colocou a
mão na massa. Nessa época de festa é bom porque todo mundo ajuda um
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pouquinho e as meninas já sabem tudo, desenham bonito igual a você. Eu só
oriento. E é bom também porque assim elas aprendem mais um ofício. A gente
nunca perde em aprender a fazer as coisas. A Edileuza (uma das ajudantes) pinta
umas flores e umas paisagens em telha que são uma beleza. Então já tem o jeito
pra coisa. E eu já faço isso há mais de quarenta anos então já sei tudo que precisa.
[...] Compro o material em Goiânia porque aqui é difícil, né? E lá a gente encontra
sempre uma novidade. Hoje está tudo mais fácil porque aumentou a variedade das
cores, das estampas. Tem a internet que ajuda a encontrar cada modelo mais bonito
que outro. Riscar eu não dou conta mais por causa das minhas mãos, mas eu vou
orientando e dá tudo certo.” (Brasília Moreira, 2012).

Dona Brasília sabe da minha aptidão para o desenho e, ao descobrir que eu estava
fazendo uma pesquisa acerca do meu avô, comentou: “Seu avô também era artista.
Tem razão de você ser também. Puxou tudo dele. Você se parece muito com ele!”
Ao perguntá-la sobre a razão para dizer que meu avô era artista, emendou com
convicção:

“Porque ele fazia de tudo. E fazia bem feito. Sua mãe deve lembrar que até casinha
de boneca ele fazia pra ela. Eu lembro como se fosse hoje. Na minha forma de
entendimento, isso é arte porque junta tudo.” (Brasília Moreira, 2012).

Meu avô não sabia escrever, no entanto, os livros que registravam o movimento
financeiro da loja, encontrados dentro da caixa de documentos eram todos
caprichosamente bem escritos e organizados. Imaginei que seria bom levar um
deles para a conversa com Dona Brasília e perguntar como era feito esse controle.
Motivada pelo meu interesse em saber histórias do tempo que ela trabalhou na loja
de tecidos do meu avô, Dona Brasília contou que só deixou o trabalho para se casar,
mas que adorava o ofício de vendedora porque lhe sobrava tempo para fazer
crochê.

“Eu gosto tanto que montei um grupo de crocheteiras aqui. Antes de ficar doente a
gente se reunia aqui em casa pra fazer crochê e conversar. No início era só eu, a
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Teresa e a Jaciara, mas no final tinha muita gente, até as meninas mais novas que
vinham pra aprender também. Elas aprendiam e vendiam tudo pro povo de fora.
Dava um dinheirinho bom, que só vendo! Eu fazia só por gosto mesmo. [...] Se não
fosse minhas mãos ruins eu não teria parado não. Foi indo e cada uma foi pra um
lado, mas a gente aprendeu muita coisa. Até hoje tem gente que me pede as
amostras que tenho guardado aqui. Tenho até umas fotos”. (Brasília Moreira, 2012).

Ao pegar o álbum de fotografias para me mostrar, notei que entre as imagens das
mulheres fazendo crochê havia um recorte de revista com a reprodução de uma
pintura do Pieter Brueghel11. Fiquei curioso.

“É bonita, né? Eu acho que esse desenho se parece com o trabalho de muita gente
aqui. De sol a sol na roça sem parar, mas trabalhar é bom, né? Eu não dou conta
de ficar quieta [...] Seu avô trabalhava muito com lavoura. Nunca parou, nem quando
abriu a loja. Ficava indo e vindo. Ele confiava tudo nas minhas mãos.” (Brasília
Moreira, 2012).

Em seguida, enquanto me mostrava as fotos, Dona Brasília separou uma foto das
próprias mãos fazendo crochê (Figura 13) para me explicar que teve que parar
alguns afazeres em função de problemas com artrite e de um tratamento cardíaco
que a deixava bem debilitada.

“Mas o povo não respeita e só eu que sirvo pra fazer os enfeites da Festa do Divino.
Eu gosto de fazer, mas dá trabalho. Ainda bem que tem as meninas pra ajudar, mas
os bolos eu não faço mais porque aí tem que ser coisa de cada um. Se errar a mão,
nada presta”. Pedi para fazer uma imagem de suas mãos naquele momento e,
timidamente ela as repousou no colo explicando “Estão feias agora, mas já fizeram
de tudo nessa vida”. (Brasília Moreira, 2012).
11

Pieter Bruegel (1525/1569) foi um pintor da região de Flandres (atual Bélgica), conhecido por quadros
cujos temas são geralmente cenas e personagens do campo. A sua inclinação pelos temas populares
tornou-o conhecido por uma rica pintura narrativa, documentando costumes de época, tornando-se um dos
mais representativos pintores flamengos do período Cinquecento (1500-1599) do Renascimento. Em sua
obra, simplificou a realidade a serviço da sua visão do universal, mostrando a tragédia e a sabedoria de
fundo popular. Fonte: http://www.infoescola.com/biografias/pieter-bruegel-o-velho/ Acesso em 30/11/2014).
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Figura 13: Dona Brasília fazendo crochê. Foto do acervo da colaboradora.

Depois de fazer a foto, mostrei a ela o caderno de Inventário da Firma que eu levara
comigo e ela logo identificou a própria letra, dizendo ter muita saudade daquele
tempo em que conseguia escrever bonito. Olhando para a própria letra, Dona
Brasília se emocionou e me relatou que suas mãos já não estavam emparelhadas
com sua cabeça:
“É muito difícil pensar e não conseguir fazer aquilo que a cabeça pensa”. (Brasília
Moreira, 2012).

Em seguida, desfiou histórias sobre suas habilidades manuais e me indicou que,
atualmente, só era possível “fazer as coisas pelas mãos dos outros”. Sobre a opção
de deixar a capital para viver em Lagolândia, Dona Brasília me explica que cansou
de ficar indo e vindo e com os filhos todos morando fora de casa, achou por bem
retornar pro interior em busca de sossego e segurança. Em dado momento da
conversa, ela novamente ressaltou o quanto meu avô era organizado:
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“Ele passava mais tempo no sítio cuidando de tudo, mas não descuidava das coisas
da loja. Vinha toda semana. Às vezes, mais de uma vez. Só mais pro final, quando
ele já estava doente, né? Que ele ficava mais aqui do que lá. [...] Mantinha tudo em
ordem e nunca deixava nada pra depois, a não ser quando era dia de cortar o
cabelo. Seu avô era homem vaidoso. Quem cortava o cabelo dele era o Chiquinho
Tozinho que comprou a casa que era do seu bisavô. O Chiquinho Tozinho você
conhece, né?” (Diante da minha negativa ela acrescentou) Todo mundo conhece o
Chiquinho Tozinho por causa que ele cortava o cabelo de todo mundo por aqui.
Parecia pouso de folia de tanta gente. Era lá na fazenda do pai dele, mas depois
eles compraram o sítio do seu bisavô e não tive mais notícias”. (Brasília Moreira,
2012).

Curioso acerca desses novos dados envolvendo a casa do meu bisavô, depois de
encerrar a conversa com Dona Brasília fui à procura de mais informações sobre o
homem que cortava o cabelo do meu avô. Antes, porém, permaneci alguns minutos
entre os enfeites que estavam sendo produzidos para a festa religiosa da cidade e
pude observar o intenso vai e vem que Dona Brasília empreendia entre suas
ajudantes, os afazeres domésticos e as pessoas que entravam e saíam de sua
casa.
Mais tarde, quando citei o nome do seu Chiquinho Tozinho minha mãe explicou que
o conhecia, que se lembrava dele sim, pois além de cortar o cabelo de Vô Jorge, o
barbeiro ainda tinha o ajudado a fundar a folia do Divino que ainda acontecia na
região por ocasião do Dia de Pentecostes segundo o calendário católico. A notícia
de que a família dele tinha comprado o sítio que era do meu bisavô fez minha mãe
me explicar que, provavelmente a casa nem existisse mais, pois anos antes, soube
que estavam construindo uma casa nova no local. Combinamos outra viagem – ela
e eu - para visitarmos seu Chiquinho e assim, no dia 08 de janeiro de 2013 seguimos
para o local indicado. Uma fazenda localizada a nove quilômetros do pequeno
vilarejo.
A fazenda ficava distante da estrada principal e já de longe era possível avistar duas
construções: uma nova e uma antiga. Considerei que aquela casa antiga, ao lado
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da nova pudesse ser a do meu bisavó e na chegada pude confirmar. A casa havia
sido preservada nos moldes da época em que foi comprada e, mesmo em estado
precário com a estrutura comprometida, continuava de pé sobre o alicerce (Figura
14).

Figura 14: A antiga casa do meu bisavô. Foto do autor.

Francisco Duarte de Camargo
Barbeiro. Oitenta e dois anos. Amigo e companheiro de folia de Jorge Fernandes.
Nunca saiu dos arredores de Lagolândia. Solteiro. Vive com o irmão e a cunhada.

QUARTO ITINERÁRIO
Francisco Duarte de Camargo, mais conhecido como Chiquinho Tozinho nos
recebeu junto ao irmão e a cunhada que dividiam com ele a casa nova, construída
ao lado daquela que tinha sido do meu avô. A conversa foi feita na área aberta da
casa de onde era possível ver todo o terreno. Mediada por minha mãe que já o
conhecia, as apresentações foram feitas seguidas da explicação que eu estava
fazendo uma pesquisa sobre meu avô e seguiu nos seguintes moldes:
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Mãe (se referindo a mim): “Esse aí nunca parou de estudar.”
Seu Chiquinho: “Estudo não tem fim, não. Está estudando pra médico?”
Eu: “Nada, médico, não. Sou artista!
Mãe: “Fazendo desenho. Desenhando.”
Seu Chiquinho: “Médico tem muito, né? Daí você foi pra outro lado.”
Mãe: “Ele está fazendo doutorado, mas é em arte”.
A conversa prosseguiu e minha atenção dançava entre o bate-papo e a construção
ao lado. Um chapéu deixado em um dos cantos da área também roubou minha
atenção por instantes por me lembrar o chapéu do meu avô e que meu primo mais
velho tinha herdado. Pedi para fazer uma foto (Figura 15) enquanto minha mãe
explicava:
“O avô ele nunca conheceu, mas do chapéu ele lembra!”. (Geralda Fernandes,
2013).

Figura 15: Chapéu do seu Chiquinho Tozinho. Foto do autor.

Entre as tantas lembranças acionadas por aquele encontro, seu Chiquinho contou
uma história da minha mãe, ainda menina, se referindo a um episódio que ele
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presenciou anos antes na casa do meu avô. Segundo ele, ao chegar no sítio para
visitá-lo, encontrou minha mãe chorando porque ela queria comer ovo no almoço e
minha avó tinha se recusado a fazer o que ela pedia. Tocado pelo choro insistente
daquela menina, seu Chiquinho revelou que nunca se esqueceu daquele fato e
perguntou minha mãe se ela ainda gostava de comer ovo como naquela época.
Entre risos diante daquela pergunta, a conversa continuou. Depois de lembrar de
sua amizade com meu avô chegamos ao ofício desenvolvido por seu Chiquinho
naquela época. Quando perguntei como ele tinha aprendido a cortar cabelos, ele
explicou:

“Uai, pra falar a verdade nem não sei como é que foi. Aprendi de cabeça. Você vai
mexendo, dá naquele tino e aprende. A gente não sabe [...] Como diz o caso,
aprendi sem saber nem como é que foi.” (Francisco Duarte, 2013).
Depois de me explicar que os cortes eram feitos no quintal, à sombra da mangueira,
seu Chiquinho explicou como meu avô gostava do corte e, em seguida, me
confidenciou:

“Aqui não tinha barbeiro. Tinha dia que eu cortava até 20, 25 por dia. Dia de sábado
e domingo. Naquela época o povo trabalhava, né? Sábado que eles tiravam para
aparar, o dia inteiro. Eu morava aqui na roça, quando o Zé Totó morava em Jaraguá
(Referindo-se a uma cidade vizinha). Um dia ele falou: Ó, agora vou fazer isso. Vou
comprar uma tenda e dar pra você ir lá pra Jaraguá cortar cabelo na meia, comigo.
Mas naquele tempo não tinha jeito. Daí meu pai falou: não pode, não! Eu preciso de
você aqui para ajudar eu e tal. Aí eu falei pro Zé Totó: não tem jeito de eu ir, não.
Papai não quer. Ele falou: Não, mas ó, dá pra você ganhar um dinheirinho. Na meia,
mas dá. Mas aí eu fiquei aqui mesmo, cortando. Não cobrava nada. Era dado. Mas
vontade de ir eu tinha.” (Francisco Duarte, 2013).

Questionado por mim, para dizer se ainda cortava cabelos, seu Chiquinho
ponderou:
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“Ainda corto, mas mais pouco. Hoje aqui pra nós não tem esse negócio de final de
semana. É tudo corrido e emendado. Tudo do mesmo jeito. Ninguém pode trabalhar
porque estamos os três doentes (Explicou, referindo-se ao irmão e a cunhada). Mas
tem que ser paciençoso. As cercas caem tudo, arame cai tudo, mas deixa cair, né?”
(Francisco Duarte, 2013).

Atravessado pelos depoimentos de seu Chiquinho, “deixei cair” algumas conexões
e me coloquei a pensar no que significa ser doutor em arte lembrando do diálogo
travado por minha mãe e o barbeiro logo depois das apresentações formais. Pensei
também na vontade de sair do campo e ir para a cidade trabalhar, uma vez que por
muito tempo esse também foi um sonho que acalentei. As falas de seu Chiquinho
rastrearam minha atenção formando outro pouso potente para minhas reflexões,
principalmente quando ele explica sobre as experiências de convívio que
circundavam a prática de cortar o cabelo das pessoas:

“O povo ia chegando aos poucos pra cortar cabelo tudo ali debaixo da mangueira.
Parecia festa e eu gostava da conversa. Então nem via o tempo passar.” (Francisco
Duarte, 2013).

Depois que mencionei o desejo de que ele cortasse meu cabelo como fazia com
meu avô, seu Chiquinho se aproximou e tocou, cuidadosamente, meu cabelo já
proferindo um diagnóstico: “Mas não tem nada pra cortar aqui” e sugeriu que eu
esperasse um pouco mais pra fazer o corte: “Preciso amolar a tesoura que tá mais
cega que eu.” - ri, enquanto me explica que já faz tempo que não corta cabelo de
ninguém, nem o dele mesmo com medo. Meio decepcionado, mas já resignado com
a recusa, pedi para fotografar seu chapéu e então ele se lembrou de uma foto do
meu avô e quando se propôs a procurá-la se dirigiu à antiga casa que antes havia
sido do meu bisavô.
Esse movimento pareceu-me uma ocasião oportuna para seguir com ele até a
construção e adentrá-la. Pedi para fotografar o espaço enquanto ele buscava pela
foto em um dos cômodos da casa onde estavam guardados alguns objetos. O uso
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daquela casa era restrito a alguns poucos móveis e materiais de trabalho que
ocupavam seus espaços deixando entrever vestígios e sinais de um cotidiano
outrora vivenciado naquele lugar. Era final de tarde e a melancolia típica desse
período me fez transitar por entre os cômodos como um fantasma buscando
reconhecimentos nas brechas abertas pelas rachaduras e nas frestas que filtravam
o sol que atravessavam o telhado (Figura 16).

Figura 16: Interior da casa que pertenceu ao meu bisavô. Foto do autor.
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Adentrar naquele lugar me ajudou a abrir e multiplicar o pensamento na criação de
uma tensão fecunda em relação aos acontecimentos vivenciados e não planejados
no meu trabalho de campo. Ao explorar minha experiência para enredar encontros
e descobertas depositadas em minhas geografias pessoais pude entender aquele
espaço como lugar liminar capaz de suscitar possibilidades criativas. Tive vontade
de desenhar naquelas paredes, de andar descalço pelo chão batido e até mesmo
de habitar aquela casa por alguns dias. Nem sempre é possível expressar tudo que
aflora em nós quando estamos diante de um acontecimento tão potente como foi
para mim perambular pelos escuros cheios de frestas daquele lugar. Talvez porque
verbalizar a experiência não seja a opção mais potente, pois a tendência é capturar
os sentidos que se produz à partir dela. No entanto, encontrar aquela casa me fez
entender os efeitos provocados por outras narrativas como uma forma de fazer fugir
e de adentrar zonas desconhecidas. Deixar-se afetar pelos encontros proporciona
um deslocamento no ritmo com que nos relacionamos com as coisas ao nosso
entorno: confronta-nos pela necessidade de fazer pausas, de realizar conexões com
aquilo que não é da ordem da linearidade.
Na busca pela casa do meu avô, acabei encontrando a do meu bisavô, por onde,
certamente, por muito tempo meu avô habitou. Mesmo apoiado na firmeza do chão
de terra batida era como se cada passada naquele lugar, me lembrasse da minha
posição movente e por vezes desequilibrada nos espaços de mediação que atuei.
Somada à penumbra e à pulsação da luz daquele lugar me vi numa situação de
absoluta instabilidade como aterrissar numa pista de pouso sempre acidentado.
Em determinada altura da visita, sentei no chão e fui tomado por uma sensação de
que era preciso parar, obedecendo ao processo em que “o tempo dos grandes
acontecimentos cede lugar ao tempo dos afetos” (LOPES, 2007, p. 56). Aliada a
essa decisão também estava a decepção de ‘Seu’ Chiquinho por não conseguir
encontrar a fotografia do meu avô.

“Mas não é possível. Eu até tinha a foto do seu avô aqui. Não sei onde foi parar.
Uma hora eu acho essa foto. [...] Mas o que vale é lembrança”. (Francisco Duarte,
2013).
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Seu Chiquinho chamou minha atenção ao se referir à fotografia não encontrada
como um lugar onde eu poderia ver meu avô usando o chapéu que eu havia
mencionado no início da conversa. Depois pegou o próprio chapéu e demonstrou a
posição exata que meu avô gostava de usar o adereço.
“Não tirava esse chapéu pra nada. Só pra cortar cabelo. E usava ele meio de lado
assim.” (Francisco Duarte, 2013).

No momento das despedidas, quando minha mãe e eu já estávamos nos dirigindo
para o carro, seu Chiquinho nos pediu para esperar e desapareceu pela porta da
cozinha. Minutos depois, surgiu com dois ovos na mão dizendo que eram um
presente pra minha mãe numa alusão à história que ele havia contado de quando
ela ainda era menina. “Pra não ter mais choro.” ele explica como se o tempo não
tivesse passado desde a sua lembrança até aquele momento. Com sorriso largo ele
pede pra gente voltar: “Depois vocês voltam!”. Aquele pedido permaneceu em mim
como uma inquietação e, já dentro do carro, escrevi em meu caderno de notas:
“Quanto de afeto cabe em dois ovos?”.

Wolney Fernandes de Oliveira
Artista visual e designer gráfico. Quarenta e um anos. Neto de Jorge Fernandes.
Solteiro. Nasceu em Lagolândia, mas vive em Goiânia há 19 anos.

QUINTO ITINERÁRIO
Depois de deixar a casa de seu Chiquinho imaginando que os itinerários delineados
por esta pesquisa já eram suficientes para dar corpo a uma tese, fiquei pensando
naquele pedido para voltar e decidi incluir minha volta às terras onde antes ficava o
sítio do meu avô ao circuito de afetos. À priori, meu desejo era caminhar por aquele
lugar de vestígios tão potentes e, sozinho, me aproximar com cuidado daquela
experiência de voltar. Queria também praticar de outro modo aquele lugar que havia
me afetado tanto da primeira vez que estive ali com minha mãe e sua amiga. Voltar
parecia uma necessidade de apreensão daquele espaço por outras vias além

103

daquelas duas que já tinha experimentado: a primeira articulada pelas lembranças
da minha mãe e a segunda tendo a fotografia como chave para o mapeamento feito
por Merquidione. Desde a primeira visita havia uma emergência de um saber que
desejava aprofundar-se pelo olhar que se faz outra vez e outra vez... naquela
confiança de que a cada nova flutuação haveria possibilidade de atrelar ao olhar,
uma nova aprendizagem.
Experimentar novamente o espaço, mas perfazendo um itinerário próprio, pois
educar-se é sempre um processo de relação com o que experimentamos, para
ampliar as possibilidades de novas experiências (DEWEY, 2010). Isso requer o
estabelecimento da relação entre quem somos e o que vivemos e experimentamos
para aprofundar nas perguntas, provar respostas e ampliar o espectro do possível.
Isto é, de uma ampliação e continuação da experiência. De experimentar o viver
que se surpreende, se interroga, se renova.
Nesse território de ampliação da experiência, localizado nas entrelinhas da
educação sensível, o desejo da volta é capaz de reinventar percursos. Em meio a
experimentações criativas, interessava-me voltar àquele lugar para rever as
passagens e as combinações, as alternâncias e sobreposições numa espécie de
rearranjo daquilo que eu já havia cartografado anteriormente.
Foi assim que, sob o sol de janeiro, movendo-me lentamente por entre a vegetação,
eu busquei novamente a visão do pé de Tarumã enquanto me vinha à cabeça as
palavras de Carlos Lacerda: “Será preciso imagens para dizer de ti, casa do meu
avô!” (LACERDA, 2005, p. 25). Eu estava sozinho percorrendo a mesma paisagem
e, ainda assim, meus pés encontraram uma série de interrupções e retomadas.
Espaços vazios e zonas conhecidas se alternavam reciprocamente numa contínua
mutação. Passei pela cerca de arame, caminhei pelo trieiro sugerido ao longo da
cerca e, ao avistar a grande árvore, parei à uma distância considerável do local onde
seus galhos lançavam sombras sob o sol escaldante daquela manhã. Nas mãos, eu
tinha apenas o pequeno bloco com parte de minhas anotações de pesquisa. Fiz um
desenho da árvore dali mesmo, apoiado numa pedra grande que encontrei por
perto.
Junto ao desenho do Pé de Tarumã em meu pequeno bloco, bem perto de suas
raízes fiz o seguinte registro:
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“Um percurso diferente para construir uma experiência de mim mesmo. Um
movimento incessante de transformação”.
Minhas anotações daquele dia dão a entender que sempre se trata de um moverse entre o saber e o não saber. Penso nesse processo como um aprendizado
criativo em relação a uma formação que nunca terminar de dizer daquilo que deve
ser feito.
Ao caminhar pela vegetação, demorei um tempo até encontrar o antigo alicerce que,
no passado, sustentava a casa do meu avô. De longe não era possível vislumbrar
vestígios de uma construção e, mesmo de perto, aqueles mesmos vestígios
pareciam esconder-se num jogo de pistas deixadas pelo caminho. As madeiras do
antigo curral deitados sob a pequena mangueira, o pé de Tarumã, dois coqueiros
que eu havia fotografado na primeira visita e outros elementos da paisagem
colocavam em evidência um movimento de recomposição criativa da experiência
vivida naquele local alguns meses antes. No meu bloco fiz a seguinte anotação:

“Aquilo que sustenta minha ação pode estar escondido ou diluído no seu próprio
entorno. Como apreendê-la se ela está em constante transformação?”.

Formar-se não é “somente dispor de uma série de recursos para atuar, senão uma
sensibilidade e abertura para o encontro com o que não sabemos, com pessoas e
lugares que não conhecemos, com situações incertas e imprevistas.” (VAN MANEN,
2004 p. 23, tradução minha). O aprender é sempre o momento de uma conjunção
(CORAZZA; TADEU, 2003) com o pensamento do outro, a composição de pontos
singulares de meu corpo com pontos de uma outra figura, de um outro elemento
que me desmembra, que me leva a penetrar em um mundo de problemas até então
desconhecidos, inauditos, cujas intensidades devo combinar, tal qual um nadador
em meio à onda ou então um nômade em meio ao deserto.
Essa noção interativa refuta uma visão de conhecimento entendido como ideias
objetivas que se acumulam ou se usam na perspectiva de acumular conhecimentos.
Mais do que acúmulo ou mútua contaminação, a disposição para a interação cria
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um processo dialógico capaz de desenvolver um próprio modo de pensar e atuar à
partir

das

experiências

que

se

apresentam.

Os

percursos

promovem

deslocamentos, tanto objetivos como subjetivos, e o que interessa aqui talvez não
seja nem um e nem outro como elementos autônomos, mas relacionados.
A noção de espaços feitos e refeitos permitiu-me a justaposição de modos distintos
de praticar aquela região: O modo afetivo da minha mãe que, mesmo sabendo da
não existência da casa desejou visitar o lugar. O modo indicial do meu primo que,
tendo a imagem como mediadora, propôs um percurso virtual do espaço e o modo
investigativo que me fez voltar ao lugar para experimentá-lo segundo um movimento
diferente dos dois anteriores. Esses três modos não são denominações isoladas,
uma vez que são constituídos pelo entrelaçamento de suas operações. Quando
minha mãe aponta para vestígios da paisagem no intuito de situar os cômodos da
casa ela também utiliza o modo indicial. No entanto, à medida em que os espaços
foram mobilizados subjetivamente, de maneiras específicas, cada itinerário
promulgou procedimentos relacionais como resultado de uma incorporação, tanto
individual quanto coletiva, para a apreensão de um olhar atuante sobre os diferentes
aspectos do local.
Algum tempo depois daquela visita, logo após a banca de qualificação fui orientado
a voltar para as intensidades das experiências vividas em campo e deixar que os
dados recolhidos ressoassem de outros modos e se amplissem sob a perspectiva
dos artífices que encontrei. Foi nesse período que registrei uma citação do
BACHELARD em meu bloco de notações - “Alojar-se em toda parte, mas sem estar
preso a lugar algum”. (2000, p. 24) que relacionei com uma fala de Dona Brasília
referindo-se à movimentação de vó Jorge ao transitar entre o sítio e o pequeno
vilarejo: “Seu avô ficava indo e vindo”.
Naquela minha breve viagem, a pé, pela paisagem do que um dia fôra a casa do
meu avô, me perguntei: de que maneira esse movimento de ir e vir pode tornar-se
uma experiência pedagógica? Como esses deslocamentos podem distinguir-se
daqueles que realizo para ir de um lado a outro cotidianamente? De que maneira a
caminhada e os deslocamentos em determinados territórios podem produzir
experiências estéticas? Do que é preciso se desprender para se deixar levar pelas
solicitações do terreno e os encontros que dele correspondem? (DEBORD, 2003).

106

Se para minha mãe, a sombra do pé de Tarumã era potente para abarcar e reunir
suas memórias, a mim, aquele lugar parecia apresentar bifurcações múltiplas como
o desenho intrincado que os galhos da árvore sugeriam (Figura 17). Pela minha
apreensão daquele terreno era como se houvesse um impedimento de agarrar-me
a somente uma delas. Me lembro de olhar para aqueles incontáveis meios e entrevistas e me sentir como um corpo de acúmulos. Corpo palimpsesto, insistentemente
riscado por articulações e experimentações de uma existência atravessada pelo
desejo do novo. E, nesse desejo cabe o movimento de ir e vir num jogo entre o
distante e o próximo, o igual e o diferente, o arcaico e o moderno, e não é à toa que
isso se dê num lugar de fricção, num entre-lugar” (LOPES, 2002, p. 176).

Figura 17: Bifurcações dos galhos do pé de Tarumã. Foto do autor.

Os lugares interessam menos por eles mesmos e mais por sua interação com quem
os pratica e os encontros advindos dessa prática. Nesse sentido, praticar lugares
me parece uma ação localizada entre a peregrinação em terras alheias e a
ocupação de um lugar próprio. CERTEAU (2014) vai tratar a diferenciação entre
lugar e espaço exatamente pelo modo como os sujeitos transformam lugares a partir
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das suas ocupações, apropriações e vivências. Sob a perspectiva do autor,
podemos entender o espaço como a prática do lugar, ou seja, como os sujeitos, em
seus itinerários cotidianos, simbolizam o lugar a partir das interferências, tanto
corporais quanto cognitivas. Para ele são os passos que inserem e inscrevem
nestas camadas sobrepostas uma extensa rede de significados que, se
compartilhados podem modificar os usos que os sujeitos fazem dos mesmos.
Formam, de tal modo, “(...) um processso indefinido de estar ausente e à procura
de um próprio. (...) Obedece com efeito a tropismos semânticos.” (CERTEAU, 2014,
p. 170).
Quem se locomove relata suas experiências e vivencia os lugares segundo o “efeito
produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam”.
(idem, p. 184). Organizam também os jogos das relações mutáveis que uns mantêm
com os outros. Citando C. Linde e W. Labov, Certeau apresenta conceitos de
“mapa” (map) e “percurso” (tour), observando que um percurso é um ato de
enunciação. Cada mapa é um memorando desses percursos que prescreve ações.
“São feituras de espaços.” (Idem p. 189).
Por essa via proposta por Certeau é possível entender o uso dos lugares, e a sua
apropriação em espaço de vivência, como um discurso construído pelo caminhante.
Tal perspectiva é articulada dentro de uma tríade processual capaz de dar
sustentação a esse discurso: ao caminhar, o sujeito se apropria das possibilidades
permitidas pelas configurações espaciais disponíveis e, ao mesmo tempo, articula
uma realização espacial e particular do lugar; por fim, há ainda as relações com
outros indivíduos que ocupam o mesmo espaço. Assim, ele defende que, por meio
desse discurso proferido pelos passos, cada enunciado, assim como cada passo,
carrega consigo traços, marcas individuais, que transformam esses rastros em um
texto único que cada sujeito escreve no e do lugar.
De novo, sentado à sombra do pé de Tarumã, ainda sem saber direito o que fazer
com as intensidades experimentadas até então, considerei que ali seria um bom
lugar para encerrar minha pesquisa de campo. Fechei meu caderno de notas para
reabri-lo, só alguns meses depois.
Percorrer as páginas do meu bloco de notas, agora, no momento da escrita, me fez
encontrar na página seguinte ao desenho do pé de Tarumã alguns enunciados
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construídos à partir daquela experiência. São seis tópicos contendo eixos de ação
que eu organizei como uma espécie de checklist. Cada uma das ações apontadas
por esses eixos acabaram por sintetizar o movimento desta pesquisa e que retomo
aqui no intuito de concluir as reflexões deste capítulo e, ao mesmo tempo,
apresentar um breve panorama deste trabalho.

( x ) Experienciar a movimentação.
( x ) Vivenciar a deriva como possibilidade de encontrar
pessoas, lugares, objetos, etc.
( x ) Rever nova movimentação à partir dos encontros;
( x ) Demarcar os itinerários em pequenos mapeamentos.
(

) Reunir esse conjunto de mapas numa espécie de atlas.

(

) Mover partes desse atlas para sistematizar e desdobrar

aprendizagens que os encontros possibilitaram.

Depois de ler e reler esses tópicos tantas vezes, percebi que os fluxos que se
desprendem deles articulam-se, mutuamente, numa alternância entre o movimento
e o encontro; de modo que um movimento me leva a um encontro que me conduz
a um outro movimento e assim por diante. O entrecruzamento das estratégias e
táticas que o conjunto abarca me fez pensar nessa movimentação do campo como
lugar de experimentação atrelado diretamente à vivência de experiências geradoras
de relações pessoais e de onde também é possível enxergar o intercâmbio de ideias
como um elemento pulsante. Nesta etapa, os objetos, as imagens, os sons, as
pessoas, os lugares e conceitos transitam num sistema onde os arranjos e suas
variadas disposições sugerem composições por onde o pensamento se move em
múltiplas vias.
Ter que observar e selecionar os atravessamentos ocasionados pelo conviv́ io com
as pessoas, bem como os deslocamentos – no tempo e no espaço - realizados em
função da busca por esse convívio me fez aproximar esse momento ao movimento
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de seleção, combinação e uso provenientes daquele esquema que eu fui montando,
aos poucos, na parede da minha casa.
Compreendi que as operações ali dispostas poderiam ser alteradas à medida que
outras potências, além daquelas experimentadas em campo ficassem evidentes.
Nessa etapa em que a pesquisa fica à espreita de possibilidades interpretativas e
de regulação de focos, voltei minha atenção para essa rede de referências que eu
passei a chamar de atlas, conforme explico no próximo capítulo. Ao colocar minha
atenção e me voltar para as questões levantadas à partir do meu percurso em
campo, minha tentativa foi deixar a racionalidade aberta, em espiral, para que ela
se reinventasse, se renovasse e recomeçasse.
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TERMO DE MONTAGEM
“O próprio esmo é que o erra”
"A inventividade, é preciso admitir humildemente, não consiste em criar do vazio, e
sim do caos; a matéria-prima deve, primeiro, estar à disposição: a inventividade
pode dar forma a substâncias disformes e obscuras, mas não é capaz de criar a
substância em si. [...] A inventividade consiste na capacidade de captar o potencial
de um tema, e no poder de moldar e amoldar as ideias surgidas dele." (SHELLEY,
2015, p. 69).

Figura 18: O pescador de possíveis. Colagem de 2013. Acervo do autor.
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CAPÍTULO 3
O QUE HÁ NOS INTERVALOS DO MEU ATLAS?

O atlas criado pelos itinerários e a montagem como método de trabalho
Todo percurso é um ato de enunciação. Cada mapa, portanto, torna-se um
memorando de ações desejadas, planejadas, abandonadas, reorientadas... Minha
conexão com as experiências vividas no encontro com os sujeitos dessa pesquisa
foi referenciada também pelos mapas de cada um desses encontros. Através deles,
não só pude recordar elementos que me auxiliaram na visualização e construção
de repertórios para continuar a pesquisa, como também perceber que essa
indicação metodológica era potente para evidenciar uma prática relacionada a um
saber-fazer atrelado à elaboração de esquemas e à configuração gráfica do
pensamento.
A ideia de montagem e movimentação do meu atlas constituiu um work in progress
de fragmentos de paisagens em agenciamentos concebidos para expor
conjuntamente e visualmente, as imbricações do trabalho de campo. Como um ato
interpretativo (DIDI-HUBERMAN, 2013), meu objetivo com essa montagem foi
evidenciar alguns apontamentos que me auxiliassem na análise dos encontros que
fiz pelo caminho. O intuito foi apropriar-me desse processo e enxergá-lo como
potência de um fazer atrelado à experiência vivida. Um modo de saber ligado à
vivência e às suas incertezas.
Tenho buscado o desvelamento desses saberes da experiência e considero um
exercício difícil colocá-los em evidência, pois eles borram os limites entre ações
intuitivas e planejadas. O desejo de estar diante dessas imagens enredadas à partir
de um outro lugar também aspiram efetivamente “uma desmontagem do continuum
figurativo, por fusões de detalhes entrecortados e por remontagem desse material
em ritmos visuais inéditos.” (DIDI-HUBERMAN, 2009, p. 448).
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Havia também a expectativa de desenvolver outra visão daquilo que experimentei
considerando o abandono da representação unívoca da realidade na tentativa de
proporcionar sentidos alternativos ao trajeto da pesquisa. De estender e/ou
comprimir verdades dando a elas um caráter flexível, moldável segundo minha
percepção. Como todo atlas, esse conjunto de pequenos mapas (Figura 19) nada
mais é do que a configuração esquemática, ou simplificada de um processo que
sacrifica alguns dados em prol de outros no intuito de privilegiar as relações de
sequência e conexão entre as partes.

Figura 19: Detalhe da montagem do atlas durante o trabalho de campo. Foto do autor.

Reunir visualidades em conjuntos diversos é uma prática cotidiana e, dentro dos
meus processos criativos essa prática engloba três movimentos fundamentais:
recortar, montar e colar. Desde 2010, parte do meu trabalho artístico é voltado para
a criação de imagens utilizando, para tanto, a colagem como técnica. Uma das
operações que envolve as etapas de se fazer uma colagem é a montagem, pois
antes de fixar as partes recortadas, há um movimento combinatório que permite
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misturar estilos variados, épocas distintas, diferentes categorias e significações. Os
recortes são reutilizados realçando sentidos cambiantes, movediços e transitórios.
Meu gosto pela combinação de formas produzidas em outros contextos busca o
diálogo com diferentes modos de uso da imagem, misturando temporalidades,
linguagens e devaneios. São multiplicidades que variam continuamente, e por isso
não se assemelham a universalidades, determinismos ou representações. Em um
mundo bombardeado por imagens, o processo da colagem expõe uma constante
investigação, pois desconsidera hierarquias e remixa recortes de jornal, fotografias
de satélite, ilustrações de livros de biologia, referências da história da arte e toda
sorte de impressos. Seu repertório de formas prontas é entrecruzado à partir de
novas combinações que atualizam e reposicionam seus significados.
Espécie de depósito coletivo de informação, na colagem todas as imagens se
equivalem indistintamente. Qualquer tema pode ser combinado e atado a outro,
como faz o “Pescador de Possíveis” na colagem de minha autoria que abre esse
capítulo (Figura 18). “Imagens são sempre compativ́ eis, mesmo quando as
realidades que retratam não o são” (SONTAG, 2004, p. 191). Segundo Renato
Cohen, “a colagem seria a justaposição de imagens não originalmente próximas,
obtidas através da seleção e picotagem de imagens encontradas, ao acaso, em
diversas fontes” (COHEN, 1989, p. 60).
Por meio dessa técnica é possível transformar imagens e objetos em composições
abstratas ou com algum grau de figuratividade. Segundo Teixeira Coelho, o que
está no cerne da colagem é a montagem onde “elementos isolados têm um certo
significado e, quando em junção, ou mesmo em colisão, assumem uma terceira
significação distinta das duas primeiras, que as engloba e supera na recriação de
novas realidades” (COELHO, 1995, p. 50). Diante do meu atlas, o movimento da
montagem me pareceu um bom modo para operar e compreender os pequenos
mapas que eu tinha diante de mim.
Em alusão às operações sugeridas acima, considerei que a trama composta por
minha movimentação no campo pudesse revelar substratos que me ajudassem a
promover arranjos compositivos. Minha expectativa era de que esses arranjos
sinalizassem a construção de categorias onde os fazeres-saberes dessa pesquisa
pudessem ser analisados. Outra importante motivação para movimentar essa
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parede de vestígios veio de uma cena vista no filme “Uma Vida Iluminada”
(Everything is Illuminated, EUA, 2005) cuja narrativa se assemelha bastante ao
contexto dessa pesquisa.
Baseado no romance homônimo de Jonathan Safran Foer, o personagem que
protagoniza o filme é um jovem americano judeu que viaja para a Ucrânia na
tentativa de encontrar informações acerca do avô que fugiu para os Estados Unidos
durante a Segunda Guerra Mundial. No filme, Jonathan é um colecionador de
objetos e vai inventariando cada um deles numa parede repleta de referências a
situações vividas e pessoas com as quais ele conviveu ou encontrou.
Na referida cena (Figura 20), Jonathan observa atentamente cada detalhe dos
objetos de sua coleção enquanto os movimenta. Assim, os contornos dados pela
vivacidade das coisas que cuidadosamente protege vão se reconfigurando e
revelando situações às quais ele procura atentar-se. São os objetos, por fim, que
retraçam os cenários de outrora à luz do presente e funcionam como feixes de
histórias,

condensando

as

diversas

possibilidades

de

uma

trajetória,

simultaneamente, passada e possiv́ el. Com efeito, sua busca é por conhecer as
histórias, trajetórias e rotas de sua famiĺ ia contidas naquela coleção. O interesse
pela demarcação de uma nova rota na sua vida é despertado quando, ao receber
um objeto que pertencia ao avô, o jovem protagonista percebe que em torno da
figura do seu antepassado só havia espaços vazios.
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Figura 20: Cena do filme “Uma Vida Iluminada” (Everything is illuminated, EUA, 2005). Imagem
capturada em <https://outnow.ch/Movies/2005/EverythingIsIlluminated/Bilder/005>
Acesso em 17/03/2015.

Semelhante ao Jonathan, filiei-me ao ato de agrupar imagens, objetos, documentos,
trechos de falas, anotações de informações segundo pensamentos elaborados nos
intervalos de cada itinerário descrito no capítulo anterior. A utilização de barbantes
para estabelecer conexões entre esses itinerários pareceu-me apropriada porque
permitia a tessitura de relações variadas pela direção e pela cor. Ou até mesmo, a
alteração de percursos à medida que os olhares, as interpretações, os avanços e
os limites ficavam evidentes. Ao trançar linhas coloridas para vincular diferentes
associações a cada uma das visualidades desse meu conjunto, fui configurando,
lentamente, uma teia que incluía também a colagem de post-its, fragmentos de
imagens, pedaços de documentos e pensamentos para demarcar fiapos de reflexão
que surgiram durante a experiência do campo.
Pela combinação de imagens e agrupamento de fragmentos distintos operei na
expectativa de que os detalhes dessa teia, pudessem trazer à tona questões que
permearam meu percurso, mas que, à priori, não estavam tão evidentes. Para DIDIHUBERMAN, o detalhe precisa ser compreendido a partir de seus efeitos de
intromissão ou exceção, conforme esclarece:
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De que é feita uma montagem? quais são seus elementos? Warburg, que
não tinha à sua disposição o modelo técnico do “fotograma”, falava com
freqüência em termos de “detalhes”. Detalhes: pequenas coisas não
percebidas, como os temas discretos perdidos no claro-escuro de um
afresco, o verso de uma medalha desconhecida ou a modesta base de
estátua que percebemos, aqui e ali, ao longo do atlas warburguiano. (DIDIHUBERMAN, 2013, p. 410).

Carlo Ginzburg (1990) chama atenção para o fato de que um modelo epistemológico
fundado no detalhe, no resíduo, no episódico e no singular, já havia emergido
silenciosamente no âmbito das chamadas ciências humanas no final do século XIX,
sem que no entanto se registrasse a preocupação com a definição de um paradigma
de investigação epistemologicamente coerente com esses pressupostos. Ginzburg
discute exatamente esse paradigma, que chama de indiciário, e preocupa-se,
dentre outras coisas, com a definição de princípios metodológicos que garantam
rigor às investigações centradas no detalhe e nas manifestações de singularidade.
O trabalho com indícios pressupõe procedimentos abdutivos de investigação e, no
emaranhado de informações singulares e próprias dos acontecimentos da pesquisa,
a questão essencial que se coloca para o pesquisador é a condução do olhar, já
que é esta condução que definirá diferentes categorias e diferentes afiliações
teóricas. Pela abordagem sugerida pelo autor, em primeiro lugar “é preciso
transformar a realidade num enigma, duvidar do óbvio e apostar numa construção
imaginativa” (GINZBURG, 1990, p. 37). Desse modo, torna-se necessário o
estabelecimento de estratégias diferenciadas onde o olhar do pesquisador esteja
interessado na singularidade dos dados. Dentro desse processo entram em jogo
outros elementos como a observação do singular, do idiossincrático, bem como sua
capacidade de formular proposições que não são captadas diretamente, mas
sobretudo, são recuperáveis através de sintomas e indícios.
As variáveis são dispostas pelo observador de modo que possam se traduzir numa
sequência narrativa, cuja formulação se dá pelo faro, pelo golpe de vista, pela
intuição. Sua força está na concretude da experiência em campo, valorizando a
aproximação do pesquisador com o conhecimento particular em detrimento à
generalização. Para tanto, é preciso tornar visível os fazeres nascidos dessa prática
de pesquisa para que os vestígios possam ser investigados.
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Ainda de acordo com Ginzburg, a observação e manipulação de indícios aproxima
o trabalho do pesquisador a um ofício artesanal, onde se busca os fragmentos de
um padrão que [re]una as informações em uma interpretação significativa para o
contexto teórico sustentado pela urdidura dos fios. A consistência da teia, revelada
no trabalho do pesquisador/tecelão, é verificável “percorrendo-se o tapete com os
olhos em várias direções” (Ginzburg, 1989, p. 170).
As relações inicialmente estabelecidas entre os indícios são constantemente
alteradas por esse olhar atento afim de criar várias formas de integração entre os
dados e as diversas situações às quais remetiam. Essa constante reordenação dos
fragmentos sugere uma espécie de mapeamento da situação estudada. Ao
entender a composição da minha teia como um esquema indiciário, passei a olhála seu como um atlas.
Por definição, um atlas é um conjunto de mapas, porém, o termo também se aplica
a um conjunto de dados sobre determinado assunto, sistematicamente organizados
e servindo de referência para a construção de informações de acordo com a
necessidade do usuário. A palavra atlas é inspirada na mitologia grega, que narra a
história do titã Atlas que tomou a frente das batalhas de Cronos e dos Titãs contra
os deuses do Olimpo, deixando Zeus furioso. Como castigo, foi obrigado a carregar
o mundo nas costas, para sempre.
Por causa disso, a palavra atlas está quase sempre associada a algum tipo de
apoio: na coluna vertebral, por exemplo, a primeira vértebra se chama atlóide,
porque sustenta a cabeça. Atlas também pode designar algo que serve como coluna
de sustentação em construções. Um atlas funciona como apoio à aprendizagem e
realização de pesquisas e, portanto, ter à mão um atlas é ter um mundo de
informações. Para Didi-Huberman:

Fazer um atlas é reconfigurar o espaço, redistribuí-lo, desorientá-lo enfim:
deslocá-lo aí onde pensávamos que era contínuo, reuni-lo ali onde
supúnhamos que havia fronteiras. Arthur Rimbaud recortou um dia um atlas
geográfico para consignar a sua iconografia pessoal com os pedaços
obtidos. Aby Warburg já tinha entendido que qualquer imagem – qualquer
produção de cultura em geral – é um encontro de múltiplas migrações. São
numerosos os artistas contemporâneos que não se conformam apenas com
uma paisagem para contar-nos a história de um país: são a razão pela qual
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coexistem, numa mesma superfície – ou lâmina de atlas – diferentes formas
para representar o espaço. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 88).12

Sustentado por essas associações, durante a procura de um modo de inserção e
recombinação nos inumeráveis fluxos contidos no meu atlas, algumas questões
foram surgindo: Como esses espaços entre imagens podem revelar experiências
singulares? Quais são suas maneiras de me fazer pensar? ou Como posso me valer
desses intervalos na composição de conceitos para continuar minha pesquisa?
Nesse emaranhado de referências, camadas de informação aparecem justapostas
e sobrepostas onde visualidade e tateabilidade se afirmam mutuamente, operando
numa esfera que, a meu ver, em muito se aproxima das formulações de DidiHuberman sobre a montagem de imagens de arquivo. Segundo o autor,

Quando colocamos diferentes imagens – ou diferentes objetos, como as
cartas de um baralho, por exemplo – em uma mesa, temos uma constante
liberdade para modificar sua configuração. Podemos fazer pilhas,
constelações. Podemos descobrir novas analogias, novos trajetos de
pensamento. Ao modificar a ordem, fazemos com que as imagens tomem
uma posição. Uma mesa não se usa nem para estabelecer uma
classificação definitiva, nem um inventário exaustivo, nem para catalogar de
uma vez por todas – como em um dicionário, um arquivo ou uma
enciclopédia –, mas sim para recolher segmentos, traços da fragmentação
do mundo, respeitar sua multiplicidade, sua heterogeneidade. E para
outorgar legibilidade às relações postas em evidência. (DIDI-HUBERMAN,
2010.
Disponível
em
<http://www.culturaebarbarie.org/sopro/outros/atlas.html>
Acesso
em
20/07/2015.)

A busca por uma forma autônoma e original é, portanto, substituid
́ a pela incursão
em uma rede de formas já produzidas, conferindo ao pesquisador a função de
operador de significados na intenção de produzir, antes de mais nada, percursos
originais por meio de uma rede semântica. Os percursos elaborados e apontados
por mim no atlas são frutos de um processo de montagem que encontra respaldo
no intercâmbio e circulação de imagens e seus sentidos cambiantes.
Os sentidos produzidos, as conexões feitas com os espaços e com os relatos dos
sujeitos formam a matéria-prima por onde é possível perceber relações em torno de
12

Conferência de Georges Didi-Huberman realizada no seminário de antropologia do visual da EHESS de
Paris (INHA, auditorium, 2 rue Vivienne 75002, Paris. Em 2010/2011). Ver Augé; Didi-Huberman; Eco, 2011,
p. 88.
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cada itinerário. No entanto, é preciso esclarecer que, ao refletir acerca dos contextos
e modos pelos quais as imagens transitam, estou operando no entendimento de
que imagem não é apenas um objeto ou artefato visual que eu vou pendurando na
parede, mas um fenômeno atuante no campo do visual.
Cada elemento desse arranjo compositivo é, para esta pesquisa, um esforço de
ordem arqueológica, uma tentativa de descobrir e, na medida do possiv́ el,
desvendar – dentro, embaixo, em cima, nos arredores, nos entrecruzamentos de
figuras de ordens múltiplas – traços e vestig
́ ios de emoções, sensibilidades,
sentimentos, fragmentos da vida de uma experiência.
Tomada como orientação epistemológica a cultura visual “oferece um conjunto
interdisciplinar e dialogal de referenciais possíveis às aproximações dos assuntos
eleitos para investigação” (MARTINS, 2012, p. 228). Mais do que as imagens por
elas mesmas, o que define a investigação dessa área é a forma como nos
aproximamos delas.
Atrelada ao atlas que fui construindo durante a pesquisa de campo está a noção da
imagem como fenômenos visuais – ora epifania, ora acontecimento no sentido
etimológico das palavras – um campo de forças que se cruzam e um sistema de
relações que coloca em jogo diferentes instâncias enunciativas, figurativas e
perceptivas. As imagens que vemos no meu pequeno atlas e que serão abordadas
no restante do trabalho não escaparam a esse processo, cuja singularidade
repousou precisamente na constatação de que nessa articulação tensionada, nem
texto, nem imagem são incluid
́ os como ilustrações, mas como iluminações, uns dos
outros.
Para Walter Benjamin, a imagem revela-se em iluminações consteladas no choque
entre o “Outrora com um Agora” (2009, p. 504) perfazendo um espaço relacional
capaz de atualizar-se, por sua combinação e pela percepção que dela será
derivada.
Nesse sentido, uma imagem autêntica deveria se apresentar como imagem
crítica: uma imagem em crise, uma imagem que critica a imagem - capaz
portanto de um efeito, de uma eficácia teóricos -, e por isso uma imagem
que critica nossas maneiras de vê-la, na medida em que, ao nos olhar, ela
nos obriga a olhá-la verdadeiramente. E nos obrigada a escrever esse olhar,
não para ‘transcrevê-lo’, mas para constituí-lo” (DIDI-HUBERMAN 2010,
171- 172).
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A articulação da diferença possibilita o conhecimento daquilo que se mantém
parcialmente exposto e por consequência, daquilo que se mantém parcialmente
invisiv́ el. Nesse aspecto, os processos de montagem apontados por DidiHuberman, são capazes de gerar visibilidade dando forma ao conhecer, mesmo que
algo escape dessa visualização, mesmo que algo permaneça “inacessível como um
todo” (DIDI-HUBERMAN, 2012, 176).
A montagem “intensifica a imagem e confere à experiência visual um poder que as
nossas certezas ou hábitos visiv́ eis pacificam ou velam” (idem, 174). A montagem
nos dá a ver, nos dá a pensar, a conhecer, a imaginar, a evocar. Ela seria a arte de
produzir uma forma que pensa, pois procede e atua de forma dialética. No entanto,
não necessariamente tal processo absorve as diferenças chegando a uma sin
́ tese,
mas, ao contrário, pode fazê-las emergir, criando o choque, a tensão, a turbulência,
a suspensão.
Ao problematizar questões em torno desse procedimento metodológico, proponho
abordar esse esquema como um meio de produção de narrativas visuais, nos quais
percebe-se o despertar de uma atenção diferente ao escapar de um entendimento
lógico assim como de uma descrição. Diferentemente da contemplação, tanto a
disposição das fotos quanto o conteúdo das imagens, propõem outros tipos de
associações através de seus movimentos.
A montagem é também evocada e mencionada por Walter Benjamin como método
de trabalho para a criação de seu Das Passagen-Werk.13 Ao apresentá-la,
especifica-a como “montagem literária”, justificando-a ao assumir que nada teria a
dizer, apenas a mostrar. Dessa forma não tomaria para si coisas valiosas, tampouco
se apropriaria de formulações espirituosas. Sua pretensão não era a de inventariar
“farrapos” ou “resid
́ uos”, mas “fazer-lhes justiça da única maneira possiv́ el:
utilizando-os” (BENJAMIN, 2009, p. 502). Para Benjamin, dentro de uma montagem,
a imagem irromperia como um clarão — preciso, incisivo, mas efêmero — resultante

13

Das Passagen-Werk ou Trabalho das passagens é um conjunto de textos que se relacionam a um grande
projeto: um livro sobre a cidade de Paris no século XIX. Benjamin retoma nele o velho motivo do “livro do
mundo” e emprega-o em sua “leitura” da cidade de Paris do século XIX. Em 2009, este trabalho foi publicado
pela editora da UFMG.
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da colisão do ocorrido com o agora, num lampejo, formando uma noção de imagem
dialética.

[...] como forma e transformação, de um lado, como conhecimento e crítica
do conhecimento, de outro. Ela é portanto comum – segundo um motivo um
tanto nietzschiano – ao artista e ao filósofo. Não é mais uma coisa somente
‘mental’, assim como não deveria ser considerada como uma imagem
simplesmente ‘reificada’ num poema ou num quadro. Ela mostra justamente
o motor dialético da criação como conhecimento e do conhecimento como
criação. A primeira sem o segundo correndo o risco de permanecer no nível
do mito, e o segundo sem a primeira, de permanecer no nível do discurso
sobre a coisa. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 179).

A imagem como o lugar de um processo vivo, também participa de um sistema de
pensamento (SAMAIN, 2012). O método benjaminiano de montagem se assemelha
muito ao de Aby Warburg14. A perspectiva do Atlas Mnemosyne, último e inacabado
projeto de Warburg se refere a um conjunto de imagens que reunia em diferentes
papéis, reproduções dos seus temas favoritos da história da arte, mas também
imagens publicitárias, selos, fotografias de imprensa... Uma constelação feita a
partir de aproximações intuitivas entre imagens, textos e símbolos em uma espécie
de atlas complementar de uma memória. Como uma espécie de enciclopédia de
movimentos constantes,
Mnemosyne é um objeto intempestivo, por se atrever, na era do positivismo
e da história triunfal, a funcionar como um quebra-cabeça ou um jogo de
cartas de tarô desproporcionais (configuração sem limites, número
infinitamente variável de cartas por jogar). Nele, as diferenças nunca são
reabsorvidas numa entidade superior: como no mundo fluido da
“participação”, elas são animadas por suas ligações, descobertas-através de
uma experimentação sempre renovada pelo cartomante desse jogo com o
tempo. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.406).

As imagens vistas por Warburg, em seu projeto de montagem, aparecem em uma
disposição fotográfica que forma quadros com fotografias no sentido combinatório.
O autor colocaria assim em questão a idéia de uma memória viva ao criar um
14

Abraham Moritz Warburg mais conhecido como Aby Warburg (Hamburgo, 13 de junho de 1866 — 26 de
outubro, 1929) foi um historiador da arte alemão, célebre por seus estudos sobre o ressurgimento do
paganismo no renascimento italiano. Ficou conhecido também pela Biblioteca referencial que levava seu
nome, e que reunia uma grande coleção sobre ciências humanas e que, ao ser transferida para Londres
em
1933,
tornou-se
a
base
para
a
constituição
do
Instituto
Warburg.
Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aby_Warburg (acesso em 15/08/2014).
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conjunto de imagens relacionando-as entre si e tornando presente fendas temporais
na disposição das fotos e em suas relações diversas. Como constelações, elas
adquirem caráter permutáveis em um incessante deslocamento combinatório,
questionando um tipo de narrativa única, construindo um pensamento movente,
irredutiv́ el à ordem do discurso.
Em seus tempos diversos, esse movimento de elaboração visual do pensamento
descortina diferentes frequências, ritmos e colisões. Seus espaços vazios provocam
organizações de imagens heterogêneas e anacrônicas adquirindo em Mnemosyne
força de memórias justapostas, em que nada está situado antes ou depois. É dessa
maneira que aponta um modelo de tempo próprio das imagens e se concentra no
processo de produção de imagens e ideias como algo que não se restringe apenas
à uma elaboração mental.
Ao propor a interação entre imagens tão díspares, como por exemplo, uma certidão
de nascimento e um chapéu de feltro, essa ideia de aproximação me permite reunir
objetos afastados no tempo e no espaço. Dessa forma, o atlas não seria um arquivo,
mas um trabalho que aponta percursos que não são lineares e determinados. “São
caminhos e trajetos sim, circulares, indefinidos e infinitos, policrônicos, transitórios
e transterritoriais.” (SAMAIN, 2012, p. 59).

A ideia de um atlas, no pensamento de Warburg revelou-se uma forma que,
a seu ver, não era apenas um “resumo em imagens”, mas um pensamento
por imagens. Não apenas um “lembrete”, mas uma memória no trabalho. Em
outras palavras, a memória como tal, a memória “viva”. (DIDI-HUBERMAN,
2013, p. 383).

Não sendo inventário ou arquivo, minha aproximação com as discussões
relacionadas ao atlas de Warburg, me fez investigar quais seriam os aspectos
formais que conferiam esta dinâmica a um conjunto de visualidades. Se pegarmos
o próprio Warburg como exemplo, veremos que seu projeto reunia cerca de 2.000
imagens sem legenda e aglomeradas em um painel onde o desdobramento das
suas relações não é arbitrário (Figura 21). As imagens, presas a ecrãs com pinças
manipuláveis, abrem intervalos no fundo negro que não é só uma superfície onde
se dispõe o quebra-cabeças, mas é parte do próprio. Didi-Huberman (2013) vê esse
intervalo negro como servindo de fundo e de passagem às imagens entre elas. Ele
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é o meio das imagens, uma atmosfera visual que se reflete nelas e também capaz
de engendrar as ligações entre as diferentes imagens e as potencialidades que
também as determinam.

Figura 21: Parte do painel de Aby Warburg.
Imagem capturada em <http://www.aisthesisonline.it/2010/2-2010/i-warburg/>
Acesso em 29/10/2014.

Esse fundo também corresponderia ainda ao intervalo criado pelo imprevisível
vaivém das visualidades que, sendo fruto de encontros, são arranjadas segundo as
alterações de percurso e todas as associações inesperadas e seus respectivos
contextos provisórios. Como sugere Didi-Huberman, a imagem é feita de sentidos,
mas não só: “uma das grandes forças da imagem é a de produzir ao mesmo tempo
sintoma (ruptura dentro do saber) e conhecimento (ruptura dentro do caos)” (DIDIHUBERMAN, 2013, p. 33). Dentro do processo de significação das imagens
coexiste um resultado e também uma perturbação.
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A cadência desse movimento tensivo e anacrônico também sugere que se entenda
conceitos como dialética, como ideia descontinuada ligada a um momento de
criação, de ressignificação (DELEUZE; GUATTARI, 1997). Tudo impulsionado pela
necessidade de cada acontecimento, de cada pensamento nômade. Uma espécie
de sistema criativo embalado pelas circunstâncias.

O conceito é o contorno, a configuração, a constelação de um
acontecimento por vir. Os conceitos, neste sentido, pertencem de pleno
direito à filosofia, porque é ela que os cria, e não cessa de criá-los. O
conceito é evidentemente conhecimento, mas conhecimento de si, e o que
ele conhece é o puro acontecimento, que não se confunde com o estado de
coisas no qual se encarna. Destacar sempre um acontecimento das coisas
e dos seres é a tarefa da filosofia quando cria conceitos, entidades. Erigir o
novo evento das coisas e dos seres, dar-lhes sempre um novo
acontecimento: o espaço, o tempo, a matéria, o pensamento, o possível
como acontecimentos... (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 42).

O pensamento de Deleuze e Guattari propõe uma filosofia produtora e não somente
reflexiva e interpretativa. Ao vislumbrar procedimentos fragmentados, esse
pensamento vislumbra uma certa relativização dos cânones universais para que se
tornem imanentes, de modo que se relacionem com a permanência do ser no
mundo. A grosso modo, para os autores, os conceitos passariam a responder a
circunstâncias, tirando-os da sua condição de essência das coisas, de universais
no desejo de descobrir novos espaços de divagação e interlocução multifocal.
Mesmo as coisas já vistas merecem um novo olhar. Na dinâmica descrita por
Deleuze e Guattari (1997) não se extrai constantes a partir de variáveis, mas
convém colocar as próprias variáveis em estado de variação contínua. Se os
conceitos são acontecimentos, como sugerem os autores, não devem ser
abandonados em seu momento temporal, mas que esse seja ressignificado a cada
momento dentro de um plano imanente qualquer. É preciso que se entenda
conceitos como dialética, como ideia descontinuada ligada a um momento de
criação, de ressignificação.
A montagem do meu atlas possibilitou a apropriação e combinação de conceitos
como veremos a seguir e, exatamente por isso foi praticada como um movimento
criativo. A criação praticada aqui é apresentada como um processo contínuo de
interconexões instáveis, mas capazes de gerar nós de interação/demarcação e cuja
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variabilidade obedece a alguns princípios direcionadores, mas não se prendem a
eles. O trabalho de movimentar partes do atlas também envolve a percepção de
diferentes modos de se organizar as tramas de um pensamento que se constrói
também pelo movimento das mãos. Um “gesto Inacabado” (SALLES, 2006) com
tendências incertas e indeterminadas, mas capazes de levar quem o pratica a
buscar percursos de experimentação.

“Você vai mexendo. Dá naquele tino e aprende.”
Ao percorrer os olhos pela constituição do meu esquema percebi que eu havia
começado a demarcação do meu atlas com pontos fixos referentes à cada um dos
itinerários e seus encontros: primeiro a casa de Lagolândia, depois a casa apontada
por minha mãe e, assim, consecutivamente até chegar no retorno que eu fiz ao lugar
onde antigamente ficava o sítio do meu avô. Essas demarcações, construídas de
modo processual, possibilitaram com que eu me detivesse em cada uma dessas
paradas e, à partir desse tempo expandido, cada um desses pontos gerou uma
espécie de fluxo de imagens que estariam em seu entorno gerando pequenos
mapeamentos (Figura 22). Passei a considerar essas marcações como pontos
orbitais capazes de aglutinar relações variadas, desde a escolha de outras imagens
até a movimentação e alteração dessas imagens num desenho potente e capaz de
diferentes articulações referenciais.
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Figura 22: Ponto orbital gerado pelo encontro com seu Chiquinho Tozinho. Foto do autor.

Como já mencionei, sob a perspectiva warburgiana a ideia de movimentar imagens
seria muito mais um entrelaçamento ou uma colisão do tempo, propiciada e
concretizada por aproximações semânticas. À partir dessa concepção há, portanto,
uma complexa trama que envolve a relação entre imagem e pensamento, que é
desencadeada pela proposta do movimento entre elas. Esse movimento da imagem
seria responsável pela base fundamental da teoria da pós-vida15, que consistiria em
uma tentativa palpável e consistente de promover a concatenação de tensões e
deslocamentos entre imagens.

O “movimento” não é uma simples translação ou narração de um ponto a
outro. Esse movimento são saltos, cortes, montagens, estabelecimento de
relações dilacerantes, repetições e diferenças: momentos em que o trabalho
da memória ganha corpo, isto é, cria sintoma na continuidade dos
acontecimentos. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 34).

15

Esse termo (pós-vida) está ligado à capacidade de determinados elementos sobreviverem em criações
posteriores, ou seja, a uma sobrevivência daquilo que passou. Essa sobrevida estaria arraigada em uma
complexa rede de onde surgiriam imagens a partir de transformações e deslocamentos na história e no
tempo, tecidas no presente à luz do passado. Portanto, quando se está perante elementos sobreviventes
da imagem, nota-se, de modo latente, vestígios e características do passado. (MICHAUD, 2013)
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Com base nesses pontos orbitais e nas imagens que fui ajuntando em torno deles
foi possível, por exemplo, perceber que todas as pessoas que encontrei faziam
trabalhos manuais e que essa prática estava inserida em contextos bem distintos
daqueles comumente vinculados a rótulos de espontaneísmo, distração ou prazer.
Ao movimentar a fotografia das mãos de Dona Brasília no atlas notei que ficava bem
próxima à imagem que tinha feito das madeiras lavradas por meu avô (Figura 23) e
que Merquidione havia atrelado a um trabalho solitário. Enquanto os trabalhos de
Dona Brasília e seu Chiquinho eram cercados por situações que envolviam outras
pessoas, meu avô preferia trabalhar sozinho. Ao fazer uma associação entre
aquelas duas imagens fui assaltado por uma indagação: além dos procedimentos
técnicos quais são os contextos que envolvem as práticas manuais? Essa
questão, além de ficar circulando em meus pensamentos, também modificou
significativamente minha predisposição para observar tais diferenças dali em diante.

Figura 23: Relação sugerida pela proximidade de imagens no atlas. Foto do autor.

A profunda conjunção entre imagens e movimento é capaz de alterar os contextos
que elas revelam. Um movimento duplamente significativo: do pesquisador que
transita em busca de afinar/respaldar suas ideias e de imagens transitórias capazes
de promover outras aproximações e reaparições. Michaud aponta indić ios da
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importância do movimento dentro desse processo, assegurando que essa ação se
refere à elaboração de um pensamento, “de uma ideia que se baseia no
movimento.” (MICHAUD, 2013, p. 10).
A importância do trabalho sugerido por essa movimentação ultrapassaria a simples
alteração nos modos de se perceber a imagem. Para esse autor, o movimento do
atlas “faz do desfile de imagens um instrumento de análise” (idem, p. 10) permitindo
que as ideias escapem à objetividade informacional e envolvam sua externalização,
configurando-as de forma que possam ser comparadas, classificadas, combinadas,
avaliadas e compartilhadas. O pensamento deixa de ser intangível, pois ocorre à
medida que ideias fugazes se transformam em coisas tangíveis: anotações,
esboços, etc.
A prática em dar visibilidade ao pensamento por meio da execução ou exploração
de materiais, sem resultado definido, abre o espaço para descobrir o inesperado.
Isso pode ser libertador ou emancipador, mas também pode gerar paralisação pela
indecisão. Para me precaver desse risco, fui me valendo de estratégias que me
ajudassem na conexão dos meus pensamentos durante os percursos.
Além das imagens também puxei fios coloridos para ligar um itinerário a outro nos
espaços existentes entre os pontos orbitais. A ideia dos fios era perceber o que
havia

entre

um

mapa

e

outro

e

nessa

operação

demarcar

desvios,

imprevisibilidades, descobertas e retornos. Através dessa conjunção de traçados
pude verificar, por exemplo, a impossibilidade de dotar de significados únicos as
situações com as quais me deparei ao longo dos itinerários.
Ao visualizar, conjuntamente, o desenho elaborado por meu primo e a imagem do
Pé de Tarumã apontada por minha mãe, percebi que a aproximação entre relatos e
lugares conjuga linguagens distintas como a oralidade, o desenho, a escrita. Atrelei
essas operações à uma noção de encontro com uma geografia pessoal onde há
ênfase no caráter simbólico e representativo, não se limitando apenas à percepção
sensorial de um lugar. Agir, narrar, fazer e criar, constituem práticas de
conhecimento singulares delimitadas por diferentes negociações como maneiras de
operar com e no espaço.
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A paisagem, na maior parte das vezes, não corresponde apenas aos elementos que
a constituem, mas também às variadas leituras que fazemos da interação desses
elementos e das narrativas pronunciadas acerca dessas experiências onde está em
jogo nosso repertório cultural e social, nossas expectativas e valores. Fiquei
pensando também na paisagem multifacetada que o professor precisa lidar em sala
de aula e suas diferentes narrativas que, por estarem sujeitas às particularidades
das combinações de elementos sociais, culturais, enconômicos... estão fortemente
relacionadas às disposições da personalidade, sendo profundamente alteradas, de
acordo com a motivação, cansaço, lembranças, expectativas e valores individuais.
Assim, intrinsecamente dependente da maneira como se percebe e se pratica um
lugar, as relações entre relatos e lugares não são unívocas, mas sim produtos da
experiência, conhecimento, história e cultura, em perpétuo estado de finalização.
Ao movimentar os barbantes coloridos que ligavam os itinerários do meu atlas pude
compreender que os cruzamentos dos diferentes percursos não consistia em perda
de direção, pois cada uma delas me permitiu diferentes focalizações enunciativas.
A constante construção, desconstrução e reconstrução desses percursos me
remeteram à ideia de deriva e errância onde os acontecimentos são capazes de
abrir brechas para encontros desejados, mas desconhecidos. Um devir que abre a
possibilidade para o descontínuo e o intempestivo, instigando o aparecimento da
criação de algo novo e inesperado. Essa abertura à mudança também comporta
renúncia a metas programadas e reconhecimento de que algo pode acontecer
criando movimentos vivos, imprevisíveis, mas ainda assim, conscientes. Pela deriva
é possível deslocar o lugar comum e repensar ações como constante aprendiz e
inventor de mundos. Ela permite o abandono de objetivos e metas pré-fixados por
ser capaz de promover uma aproximação a diferentes contextos e problematização
daquilo que é capaz de potencializar ou mesmo impedir o traçado de novas
experiências.
Por não requerer uma condição já decodificada, tampouco vislumbrar a chegada à
um destino predestinado, a deriva e a errância são processos inventivos. Os devires
sugeridos pela deriva busca encontros como um instante de troca, uma linha
criadora que passa entre eu e o outro, e que não está nem em mim, nem nele
(DELEUZE, 2006) tendo em vista que a aprendizagem se potencializa com
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vivências. Conviver, nesse sentido, deixa de ser um movimento fixo, controlado,
sequencial e passa a se inscrever em uma temporalidade que impulsiona abertura,
interrupção, invenção contínua e promulgação de novas narrativas. Michel de
Certeau nos lembra que são as narrativas que vão

“[...] compreender as alternâncias e as cumplicidades, as homologias de
procedimentos e as imbricações sociais que ligam as ‘artes de dizer’ às
‘artes de fazer’: as mesmas práticas se produziriam ora num campo verbal,
ora num campo gestual; elas jogariam de um ao outro, igualmente táticas e
sutis cá e lá. (CERTEAU, 2014, p. 141-142).

Os indícios sugeridos por essa alternância me levaram a pensar na gestualidade
das práticas manuais e as aprendizagens nascidas da observação e dos relatos em
torno delas. Sobre as quais a formação como experiência, perfaz um jeito de ver,
um modo de pensar que se efetua pela sua capacidade de aproximar o fazer e o
saber sem estabelecer hierarquias entre essas operações.
Em meio aos fios que ligam os diferentes mapas do meu atlas há uma série de
imagens “inesperadas” que fui incorporando aos intervalos com marcações
registradas em post-its coloridos: O pé de Tarumã, a foto que meu primo pediu, as
roupas da minha infância costuradas por minha mãe, a pintura do Bruegel, a
referência ao chapéu do meu avô, a casa do meu bisavô… Todas elas me
remeteram à cultura material que por sua vez está conectada ao conhecimento e
à reflexão dos contextos sociais, econômicos e culturais nos quais os artífices estão
inseridos. E nas conexões com outros significantes, os objetos dessas imagens
sugerem relações afetivas capazes de abrigar diversas narrativas.
Não apenas lembretes, mas uma memória do trabalho (DIDI-HUBERMAN, 2013)
todos os deslocamentos que figuram a montagem do atlas, por princípio, reportamse ao plano do visível. Tudo o que eu vejo está ao meu alcance, pelo menos ao
alcance de meu olhar, edificado sobre o plano do ‘eu posso’. Em cada um desses
planos a narrativa é elaborada mediante o confronto de ideias. Confronto que
permite, por exemplo, o surgimento de relações imaginadas, por vezes, inesperadas
entre elementos aparentemente diś pares ou distantes evidenciando uma zona de
não fixação, uma passagem entre impulso e ação.
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No tensionamento existente entre movimento e encontro, é possível reconhecer,
sobrepor e contaminar algumas forças, possibilitando que outras narrativas sejam
engendradas. À partir de agora, me empenho a explorar alguns pontos de força
desprendidos do meu atlas e que dispararam o pensar da experiência.
Me concentrar nessas passagens e perceber que estão pavimentadas por potências
me fez pensar em situações vivenciadas nos territórios pedagógicos por onde
transito, em seus intervalos e fronteiras. As fronteiras, como sabemos, são
separações arbitrárias no ritmo geológico de uma mesma região. Que faz o
clandestino quando quer cruzar uma fronteira? Usa uma passagem, um intervalo uma linha de fratura, uma fenda, um corredor de erosão. Assim funciona a
“iconologia do intervalo” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 418), seguindo os ritmos
geológicos para transgredir os limites artificialmente instituid
́ os entre disciplinas,
entre práticas condicionalmente afastas das regiões acadêmicas.
Me parece possível afirmar que, através dos movimentos e das tensões, os
intervalos e suas passagens adquirem vida, recusando um mero encadeamento
formal e possibilitando um território capaz de tangenciar novas complexidades e
articulações, considerando os espaços de medição menos como um terreno familiar
e mais como um campo repleto de limites por onde é possível cruzar diferentes
sensibilidades e percepções. Quando barbantes moventes e pontos orbitais se
articulam mutuamente, instaura-se modos de existência agenciados ao tempo da
transformação. Tempo para “deixar cair” o olho no pequeno, naquilo que não
costumamos ver. Tempo para movimentar o que se tem em mãos, para então dispor
de novas combinações e fazer delas, ações da inteligência.

O ato da inteligência é ver e comparar o que vê. Ela o faz, inicialmente,
segundo o acaso. É-lhe preciso procurar repetir, criar as condições para ver
de novo o que ela já viu, para ver fatos semelhantes, para ver fatos que
poderiam ser a causa do que ela viu. É-lhe preciso, ainda, formar palavras,
frases, figuras, para dizer aos outros o que viu. (RANCIÈRE, 2002, p. 62).

Para além da repetição, é necessário dar forma ao pensamento. É preciso praticálo para que ele se materialize e se movimente em abertura e diálogo. Para tanto, é
preciso

criar

procedimentos

estratégicos

capazes

de

espacializar

a

desterritorialização dos objetos de conhecimento numa memória errática, pautada
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por imagens heterogêneas, invadida por elementos anacrônicos que buscam ideias
fugidias.

As “ideias fugidias” colocam o sujeito na posição de um observador
extralúcido, pois ele vê o mundo em sua “fugacidade” e plasticidade
constitucionais; percebe melhor as relações entre as coisas do que as
próprias coisas de modo que “os contornos dos objetos de pensamento já
não são nítidos” e tendem para um “empalidecimento” generalizado, ou até
apra o claro-escuro que tanto fascinava Warburg. (DIDI-HUBERMAN, 2013,
p. 396).

Nesse sentido, interessa pensar as passagens e as combinações entre as
operações advindas do meu atlas de modo que a organização dos saberes, das
práticas, da vida, possam entrar em um movimento contínuo de criação, de
desprendimento de medidas, um ir e vir que evite ao máximo os processos
sedentários de estratificação.
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TERMO DE ENCONTRO
“Cada coisa ordinária é um elemento de estima”

"Na carícia, no tapa, no simples ato de dar ou receber, ativista da criação, mas que
possui outros títulos tão nobres quanto esses de modelar, pintar, compor, escrever;
alisar os cabelos de uma criança, pingar o remédio na colher, fechar os olhos do
morto, limpar a poeira de um móvel, preparar a comida da casa; e mil, mil, mil outras
funções que são outros tantos mandamentos da mão, de todas as mãos."
(ANDRADE, 2013, p. 208).

Figura 24: As mãos de Dona Brasília. Foto do autor.
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CAPÍTULO 4
OS ARTÍFICES ARTICULAM MODOS DE FAZER-SABER

Larrosa (2004) critica aquele saber que todo mundo sabe, dizendo que é preciso
questionar o que todo mundo sabe, diz, pensa e fala, “o que poderíamos chamar de
os automatismos do saber, os automatismos do dizer e, consequentemente, os
automatismos do pensar. E esse gesto de interrupção, de questionamento, tem
mais de desaprendizagem que de aprendizagem” (p. 313). É preciso
desautomatizar nossa percepção das coisas, convertendo em problema tudo o que
já sabemos, convertendo em desconhecido aquilo que cremos saber.

A experiência seria precisamente o indeterminado da vida, esse passar do
que nos passa quando não sabemos o que nos passa, essas afecções que
nos levam a questionar o que já sabemos, o que já queremos, tudo o que se
deixa submeter sem dificuldades à medida do que já somos. (LARROSA,
2004, p. 331).

Ainda de acordo com o autor, “a experiência é o que nos passa, ou o que nos
acontece, ou o que nos toca. Não o que passa ou o que acontece, ou o que toca.”
(idem, p. 154). Baseando-se em Walter Benjamin, Larrosa salienta que vivemos
num mundo onde a pobreza da experiência é marcante. “Nunca se passaram tantas
coisas, mas a experiência é cada vez mais rara” (idem, p. 154).
A experiência requer um gesto de interrupção que compreende o parar para pensar,
olhar, escutar mais devagar, demorar nos detalhes, suspender julgamentos, cultivar
a atenção, aprender com os sentidos para que encontros aconteçam. Uma
conjunção do conhecimento prático e dinâmico e da reflexividade, movimentada a
partir de aspirações e interesses que atuam sob o signo do desejo e suas interfaces
que, naturalmente, se alinham a fenômenos experimentados durante a trajetória de
vida dos sujeitos. Para Boaventura a racionalidade estético-expressiva é permeável
e, como a obra de arte, não se encerra numa prisão flexível do automatismo técnico
e cientifico, pois seu caráter de inacabado reside nos conceitos de prazer, de autoria
e de artefactualidade discursiva. (SANTOS, 2009, p. 76).
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Nesse panorama, a questão imanente acerca da desautomatização do
conhecimento é saber lidar de modo criativo com os fenômenos, práticas e valores
com os quais nos relacionamos cotidianamente. Nesse sentido

O rigor cientifico [...] fundado no rigor matemático, é um rigor que quantifica
e que, ao quantificar, desqualifica, um rigor que, ao objectivar os fenômenos,
os objectualiza e os degrada, que, ao caracterizar os fenômenos, os
caricaturiza. É, em suma e finalmente, uma forma de rigor que, ao afirmar a
personalidade do cientista destrói a personalidade da natureza. Nestes
termos, o conhecimento ganha em rigor o que perde em riqueza e a
retumbância dos êxitos da intervenção tecnológica esconde os limites da
nossa compreensão do mundo e reprime a pergunta pelo valor humano do
afã cientifico assim concebido. Esta pergunta está, no entanto, inscrita na
própria relação sujeito/objeto que preside à ciência moderna, uma relação
que interioriza o sujeito à custa da exteriorização do objeto, tornando-os
estanques e incomunicáveis. (SANTOS, 2009, p. 54).

O autor aponta para a necessidade de reconhecimento de outras formas de pensar
o conhecimento, “tantas quantas as práticas sociais que as geram e as sustentam”
(SANTOS, 2013, p. 342). Sendo a base fundamental do conhecimento cotidiano, a
experiência pressupõe um conhecimento de factualidades e situações que busca o
como do que acontece. Para Daniel Pennac (2009), as experiências do tempo
contemporâneo estariam prejudicadas pelas marcas do efêmero que constituem a
vida instantânea, fazendo com que nada nos aconteça. Tempo acelerado que
restringe e cancela a possibilidade de experienciar. Segundo o autor, uma vida
baseada nos excessos de informação e de opinião anularia as possibilidades de
invenção. Ao propor o que ele denomina de uma espécie de “tempo verbal do
aprender”, compreende que

Seria necessário inventar um tempo particular para a aprendizagem. O
presente de encarnação, por exemplo. Estou aqui, nesta sala e, enfim,
compreendo! É isso aí. Meu cérebro difuso por meu corpo: isso se encarna.
Quando não é este o caso, quando não entendo nada, eu me desmancho
no lugar, desintegro-me no tempo que não passa, fico como poeira e o
menor sopro me dispersa. Para que o conhecimento tenha uma chance se
encarnar no presente de uma aula, somente é necessário deixar de brandir
o passado como uma vergonha e o futuro como um castigo. (PENNAC,
2009, p. 70, tradução do autor).

Aprender, pois, como acontecimento, como presença espaço-temporal, como
processo. Na concepção do “presente de encarnação” de Pennac está contida
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também a ideia de que aprender é da ordem do sensível (encarnar-se) mais do que
do inteligível, simplesmente. Uma experiência que se efetiva apesar daquilo que se
ensina. Dar lugar ao que lhe chega e ao que recebe: “o sujeito da experiência é,
sobretudo, o espaço onde têm lugar os acontecimentos” (idem p. 161).
Os acontecimentos de minha pesquisa me levaram ao encontro de quatro artífices:
uma costureira, um lavrador, uma artesã e um barbeiro que, de modos variados, me
conectaram a práticas diversas embutidas nas narrativas sobre seus fazeressaberes. Ao atribuir à essas práticas o estatuto de “objeto” da experiência, procuro
encontrar os meios para distinguir maneiras de fazer, para pensar ações e suas
derivações. Se a experiência do aprender e do ensinar implica um cultivo de uma
outra atenção que não aquela fixa e imutável é preciso encontrar brechas para
compreender os fenômenos de resistência aos desenfreados automatismos do
saber. Na contramão das evidências de fazeres-saberes como fórmulas, tendo a
me afastar da concepção utilitária das práticas no entendimento de que seus
entremeios carregam misturas potentes para uma atuação reflexiva nos espaços de
mediação.

“Aprendi sem saber nem como é que foi.”
Os acontecimentos da vida articulados entre o aprender e o fazer.
Na fotografia que abre esse capítulo (Figura 24) vemos as mãos de Dona Brasília
numa foto que eu fiz enquanto conversávamos. A artesã preferiu repousá-las no
colo quando aceitou meu pedido para fazer o registro. Notei que esse gesto se
diferenciava da inquietude apresentada por suas mãos e por sua fala durante nossa
conversa. Além de movimentos no ar ou mesmo em repouso, as mãos da artesã
não paravam quietas, dobrando ou fazendo sulcos no tecido que cobria a mesa. O
gesto mais contido na hora da foto, em contraste com os outros momentos, parecia
uma alusão à desconexão, apontada por ela, entre o que se passava com sua
cabeça e aquilo que se passava com suas mãos: “É muito difícil pensar e não
conseguir fazer aquilo que a cabeça pensa”.
Os conhecimentos manuais estão ligados intimamente ao corpo. O trabalho
intelectual também possui essa ligação, mas, desde muito tempo, a dicotomização
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entre teoria e prática instaurou classificações que aprisionam e desvalorizam
manifestações artísticas e estéticas advindas dos fazeres manuais. A ligação do
artífice com o seu fazer está entremeada por um certo entendimento que separa,
no senso comum, teoria e prática. De acordo com Sennet, “a cabeça e a mão não
são separadas apenas intelectualmente, mas também socialmente” (2009, p. 57).
“Em diferentes momentos da história ocidental, a atividade prática foi
menosprezada, divorciada de ocupações supostamente mais elevadas.” (Idem, p.
31).
As demarcações também são visíveis no campo dos saberes onde a filosofia da
ciência legitimou o estabelecimento de fronteiras entre os saberes, ocasionando,
dessa forma, separações entre domínios específicos. Essa cisão histórica no campo
dos saberes separam as aprendizagens dos fazeres, as pessoas da materialidade
das coisas, o mundo natural do humano, as ciências humanas das exatas e assim
por diante. No diálogo das apresentações mediadas por minha mãe entre mim e
seu Chiquinho, pode-se perceber resquícios dessa cisão. Vejamos:
Mãe (se referindo a mim): “Esse aí nunca parou de estudar.”
Seu Chiquinho: “Estudo não tem fim, não. Está estudando pra médico?”
Eu: “Nada, médico, não. Sou artista!
Mãe: “Fazendo desenho. Desenhando.”
Seu Chiquinho: “Médico tem muito, né? Daí você foi pra outro lado.”
Mãe: “Ele está fazendo doutorado, mas é em arte”.

Ao associar tempo prolongado de estudo à medicina ou mesmo sugerir que as artes
configuram um “outro lado” no campo dos saberes, a fala de seu Chiquinho acaba
por reconduzir-nos à distinção dicotômica existente entre essas áreas. E aqui não
se trata de reivindicar uma visão de “ciência unificada nem sequer de uma teoria
geral, mas tão-só um conjunto de galerias temáticas onde convergem linhas de
água que até agora concebemos como objectos teóricos estanques.” (Idem, 2009,
p. 20).
Para ROSE (2007), é preciso cultivar a necessidade de um olhar mais atento para
vasculhar o entremeio dessas polarizações para dali extrair substratos sobre a
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inteligência dos artífices. Para o autor, as conceituações que normalmente opõem
trabalho manual e trabalho mental

[...] reafirmam preconceitos muito antigos sobre determinadas ocupações e
fazem com que deixemos de observar muitas coisas no trabalho diário: os
processos mentais que possibilitam serviços; a estética do trabalho físico; a
complexa interação do social e do mecânico; a coreografia da mão, dos
olhos, dos ouvidos, do cérebro; a presença indispensável, em sua
execução, da abstração, do planejamento e da resolução de problemas
(ROSE, 2007, p. 31).

Dentro da realidade complexa que se apresenta quando se investiga determinado
assunto, somos de certa forma levados a escolher lados e a nos posicionar nesse
festival de dicotomias. No entanto, ser diferente, não significa ser dicotômico;
sujeitos e objetos podem apresentar características distintas e não estarem em
posições diametralmente opostas. Por isso, cumpre esclarecer o significado do
pensamento dicotômico:

O pensamento dicotômico pode ser caracterizado como aquele que trabalha
com os princípios de exterioridade dos termos, uns em relação aos outros,
e a consequente causalidade de um sobre o outro. Localizamos aqui uma
das pistas para entendermos em que consiste uma superação do
pensamento dicotômico: os objetos não causam nem determinam nada, ao
contrário, eles são determinados, produzidos pela relação. Podemos reter,
então, que os conceitos de prática e de relação remetem a um plano
produtor de mundo e de sentido, que engendra os termos, sejam sujeitos ou
objetos, assim como as próprias dicotomias. (ESCÓSSIA; KASTRUP, 2005,
p. 298).

Desse modo, para o levantamento sobre as aprendizagens baseadas nas práticas
dos artífices, assim como Dona Brasília, também estou considerando o fazer-saber
como uma dimensão epistemológica cuja origem e fundamento é a própria ação e
não um pensar que a antecede. Ou seja, o trabalho manual que caracteriza o artífice
está intrinsecamente atrelado à um fazer que é pensar. Para Sennett (2009)
pensamento e sentimento estão contidos no processo de fazer. À partir desse
pressuposto, o autor desenvolve seu conceito de “artífice” como representante de
uma condição humana especial de ser/estar engajado nos processos.
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Pode-se perceber pela visão de seu Chiquinho Tózinho, que o aprendizado derivado
das práticas se dá pelo engajamento entre aquilo que se pensa e aquilo que se faz,
sem que se saiba ao certo onde começa e termina cada uma das operações:
“Uai, pra falar a verdade nem não sei como é que foi. Aprendi de cabeça. Você vai
mexendo, dá naquele tino e aprende. A gente não sabe. [...] Como diz o caso,
aprendi sem saber como é que foi”. (Francisco Duarte, 2013).
Ou seja, a possibilidade do engajamento de um conhecimento prático - que não é
sinônimo de uma prática instrumental - faz do fazer-saber do artífice uma ação de
cunho processual, à medida em que demonstra habilidades no solucionar
problemas diante de situações reais.
A base dessa argumentação está intrinsecamente relacionada a atividade
desenvolvida pelo artífice expressa no trabalho que ele faz com as mãos. Que não
é uma coisa só do passado, mas que pode ser experimentado no presente. Sennett
busca como exemplo e referência, as oficinas artesanais e as guildas na Idade
Média. O autor entende que no trabalho artesanal, ou na arte do trabalho manual,
os artesãos não separavam o ato de pensar e de agir, ao contrário, atava-os. Nesse
sentido, o artífice centra sua ação na habilidade artesanal, ou seja, “[...] um impulso
humano básico e permanente, o desejo de um trabalho benéfico por si mesmo.”
(SENNETT, 2009, p. 19).
Destaca-se, desta forma, que para exercer essas habilidades do trabalho prático é
necessário um conjunto de habilidades e competências específicas. Essas
habilidades e competências levam o trabalhador a buscar soluções para os
problemas com os quais se depara no cotidiano. Esse esforço reafirma a vinculação
entre o agir e o pensar, o que pode ocorrer, tanto com um artesão, quanto com um
regente de orquestra. Ainda de acordo com autor, “todo bom artífice sustenta um
diálogo entre práticas concretas e ideais; esse diálogo evolui para o
estabelecimento de hábitos prolongados, que por sua vez criam um ritmo entre a
solução de problemas e a detecção de problemas.” (SENNETT, 2009, p.20).
Existe uma visão dominante que se baseia na ideia de conhecimento como uma
informação (ou um conjunto de informações) detidas por uma fonte, podendo ser
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transmitida para aqueles que possuem uma lacuna sobre determinado assunto.
Essa visão alinha-se com uma noção de “conhecimento bancário”16 que encara o
ato de conhecer como algo a ser depositado e acumulado na mente de uma pessoa.
Há, dessa forma, uma objetificação do conhecimento tornando-o um dado/resultado
externo ao indivíduo e que pode ser adquirido através dos processos de
aprendizagem que ocorrem ao longo de sua trajetória pessoal e de sua vida com
um todo.
Tal concepção sugere que o conhecimento e a aprendizagem estão separados das
atividades que compõem o cotidiano dos indivíduos, definindo o seu acontecimento
em específicas e restritas ocasiões. O que se diferencia bastante do modo como os
artífices que encontrei conectam seus fazeres-saberes à vida cotidiana. Quando
Dona Brasília faz da sua casa um ateliê coletivo, passa a incorporar as ações do
trabalho ao movimento doméstico e sugere que é “[...] possível apreender o
cotidiano enquanto categoria da existência, dimensão ontológica de realização da
vida que se marca pela experiência.” (BRETAS, 2006, p. 29).
Essa dimensão apontada por Bretas me fez pensar na sugestão de um
conhecimento que se adquire via reflexividade empírica, por meio da apreensão de
um fazer/saber para além dos espaços institucionais. Quando perguntei se minha
mãe havia aprendido a costurar com a tia, ela explicou:

“Foi e não foi. Ela ficava aqui costurando naquelas máquinas com manivela. Ela
trabalhava o dia todo e eu ficava olhando e fui aprendendo. Mas ela não parava o
trabalho para ensinar. [...] Quando as coisas apertaram, passei a costurar pra fora,
mas eu aprendi a cortar com moldes foi depois de fazer um curso”. (Geralda
Fernandes, 2012).

Esse comentário dá ênfase à liberdade como forma de enriquecimento porque tratase de uma postura que privilegia relações que ocorrem em diferentes espaços
sociais, dentro e fora da teoria e em movimento constante. Um conhecimento em
ação, situado no contexto histórico, social e cultural em que ele surge, sendo

16

A ideia da pedagogia bancária é oriunda de Paulo Freire (1969).
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incorporado por uma variedade de outras formas e meios. É situado em sistemas
de ações práticas contínuas, relacional, mediado por artefatos e sempre arraigado
num contexto de interação. Tal conhecimento é adquirido através de alguma forma
de participação e é continuamente reproduzido e negociado, isto é, sempre
dinâmico e provisório.
Corroborando com o argumento da dinamicidade dos saberes, ORLIKOWSKI
(2002) expõe que o saber, na prática, está conectado às atividades diárias. Ele não
existe “lá fora”, incorporado nos objetos externos, rotinas ou sistemas, ou “aqui”,
inscrito na mente humana. Ao invés, o knowing é uma contínua realização social,
constituído e reconstituído nas práticas diárias onde os acontecimentos da vida são
capazes de determinar e expor o sujeito aos reveses do próprio cotidiano
promovendo a capacidade desses mesmos sujeitos de solucionar situações à partir
daquilo que se tem disponível. Ivone Richter nos lembra que

A estética do cotidiano subentende, além dos objetos ou atividades
presentes na vida comum, considerados como possuindo valor estético por
aquela cultura, também e principalmente, a subjetividade dos sujeitos que a
compõem e cuja estética se organiza a partir de múltiplas facetas do seu
processo de vida e de transformação. (RICHTER,2000, p. 8).

Merleau-Ponty (2013) considera a estética como dimensão do mundo vivido e o faz
enfatizando a importância da percepção e do corpo na relação sujeito-objeto. Assim,
o saber estético é abordado como interação entre sujeito e mundo, considerando
que o sujeito é corpo reflexivo o qual produz sentidos para sua experiência no
mundo e que se expressa por meio de linguagens. O autor nos conduz à
compreensão da interação sujeito-objeto como o que torna a experiência
significativa e salienta que é preciso aprender a ver o mundo pela incorporação da
experiência.
Pereira (2013) chama atenção para uma possível ressignificação da estética,
buscando estabelecer uma diferença entre “macroestética” e “microestética” que
não se trata de relações de quantidade ou extensão entre elas, “mas referem-se à
natureza e à ordem de existencialização.” (p. 81). O autor explica que “macro é a
ordem do institucional e do disciplinar, campo de determinações molares da
existência; micro é a ordem da processualidade, dos campos interativos de forças
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vivas da exterioridade atravessando um sujeito-em-prática. (Idem, p. 81). Ao
destrinchar essas forças o autor propõe que, sendo processo de produção de
subjetividade, a microestética é capaz de responder “a uma espécie de
orquestração de forças, visíveis e invisíveis, que compõem o mundo do sujeito”.
(Idem, p. 113).
Para SANTOS (2009), a hegemonia dos saberes científicos e filosóficos na
validação das grandes verdades acarreta um enorme desperdício de experiências
e consequente anulamento de subjetividades. O autor propõe uma ecologia dos
saberes para combater essa “monocultura do saber científico”, na qual em lugar da
oposição entre saberes normativos e saberes alternativos, baseada em alteridades
e subalternidades, haveria a idéia de multiplicidades e de relações não destrutivas,
numa ótica ampliada e diversa da realidade. Ele identifica saberes e práticas
construtivas que estão fora dos conhecimentos hegemônicos como artesanias
práticas.
A microestética sugerida por Pereira combinada com essa noção de multiplicidade
apontada por Santos se alinha às maneiras de fazer identificadas por CERTEAU
(2014) como sendo os procedimentos cotidianos populares silenciosos capazes de
subverter as práticas institucionalizadas, devido a seu caráter antidisciplinador. A
partir do conceito do filósofo Michel Foucault sobre dispositivos minúsculos capazes
de vampirizar as instituições e reorganizar o funcionamento do poder, Certeau
identifica essa potência nos procedimentos cotidianos. Para ele, tais práticas
permitem que o usuário se reaproprie do espaço institucionalizado com uma
criatividade dispersa, tática e bricoladora.
Na ausência de condições específicas para o trabalho com a madeira, meu avô
utilizava o tronco e os galhos do pé de Tarumã para executar o trabalho de
carpintaria que exigia um esforço concentrado. Ao relembrar essas ações, minha
mãe assinala que havia um movimento de repetição, mas essa repetição estava
atrelada à um movimento de atenção.

“Tinha dia que ele passava o dia todo lavrando essas madeiras. Eu já nem podia
chegar perto porque ele dizia ser perigoso. Então, eu ficava brincando aqui na
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sombra do pé de Tarumã enquanto ele ficava subindo e descendo pra deixar a
madeira como ele queria.” (Geralda Fernandes, 2012).

Na busca pelo equilíbrio, em meio aos paradoxos do mundo moderno, o artífice tem
uma consciência material que está relacionada às coisas, às ideias, às ações
concretas e cotidianas. Em outros termos, o mundo material objetivo está interligado
ao mundo das ideias e, portanto, gera uma consciência em relação ao trabalho e
seu impacto na vida e no mundo. Gera uma consciência engajada. Essa consciência
material e o seu engajamento, é decorrente da noção de interligação entre o pensar
e o agir, que se materializa no modo de fazer das atividades do artífice, ou seja, a
relação da mão com o cérebro. As ações para realizar determinada tarefa requer
uma série de movimentos, gestos, e portanto rituais, que fazem desse “realizar” um
momento de absorção, tanto para os acertos como para os erros.
Hábitos cognitivos estão implicados cotidianamente com um fazer prático repleto de
rotinas, e que pode se engessar caso não perceba os insights criativos que movem
os processos de criação. “À medida que uma pessoa desenvolve sua capacitação,
muda o conteúdo daquilo que ela repete”, pois “existem momentos ‘Eureca!’ que
soltam as amarras de uma prática que emperrou, mas eles estão incorporados à
rotina.” (SENNETT, 2009, p. 49).
É comum surgir o comentário de que com o tempo as atividades passam a ser
automáticas. É real de que com a prática e a experiência da pessoa, exigem-se
muito menos atenção. “No nível do trabalho há sempre algum nível de ação
consciente, não só por segurança, mas também porque cada tarefa que se executa
vai ter suas próprias exigências, vai precisar dos seus próprios pequenos ajustes”
(ROSE, 2007, p. 152). Mesmo a repetição possui a sua novidade e seu ineditismo,
pois a sequência de gestos e ações não será necessariamente a mesma. Em cada
ato de uma mesma prática existe a possibilidade de se descobrir outros jeitos de
fazer.

“Fazendo alguma coisa acontecer mais de uma vez, temos um objeto de
reflexão; as variações nesse ato propiciador permitem explorar a
uniformidade e a diferença; a prática deixa de ser mera repetição digital para
se transformar numa narrativa; movimentos adquiridos com dificuldade
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ficam cada vez mais impregnados no corpo; o instrumentista avança em
direção a maior habilidade. (SENNETT, 2009, p. 181).

O autor também chama a atenção para o processo de capacitação, a partir do qual
desconfia do talento nato e da espontaneidade sem fundamento. Repetir possibilita
a autocrítica, permite modular a prática de dentro para fora. Os momentos de
criação estão, na verdade, ancorados na rotina, pois “à medida que uma pessoa
desenvolve sua capacitação, muda o conteúdo daquilo que ela repete.” (Idem, p.
49).
Nas análises de Sennett, a prática rotineira faz com que os indivíduos tenham uma
confiança maior no momento da execução de uma atividade, mas sempre existirão
eventos que deverão ser endereçados e resolvidos no transcorrer da prática
cotidiana. A rotina nem sempre é tão rotineira assim. O artífice, quando observado
bem de perto em seu cotidiano de trabalho, não simplesmente reproduz, mas vai
criando à medida que o trabalho vai avançando. Todavia, essa criatividade não
reside nem na cabeça do criador nem na materialização da criação. Parece-me que
ela encontra-se no intervalo entre os dois.
Independentemente de sua natureza, as práticas envolvem tradições, valores,
complexidades e habilidades que se desenvolvem, gerando modos criativos e uma
capacidade de reflexão acerca do que se faz. Desse modo, o desenvolvimento de
uma prática exige relação com um contexto capaz de englobar sensibilidades,
procedimentos técnicos e cultura material.
As experiências existenciais concretas surgem quando o sujeito, na ação, depara
com um problema, a partir do qual uma operação reflexiva é acionada (DEWEY,
1933). Por meio da dúvida e da experimentação são procuradas alternativas para a
dificuldade encontrada. Após a aprovação de uma alternativa, o pensamento voltase para a descoberta de outros elementos que podem confirmá-la ou refutá-la, ou
seja, a ação é verificada de maneira científica. Essa avaliação de pressupostos,
crenças e princípios que determinam as ações desenvolvidas aciona e desenvolve
o pensamento reflexivo. O movimento reflexivo, marcado por avanços e recuos
estratégicos é inerente ao processo de aprendizagem dos artífices. (DEWEY, 1933).
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Schön também afirma que há um “conhecimento tácito” implícito na ação que pode
ser compreendido como um “saber mais do que se pode dizer”. A esse processo
não lógico, espontâneo, que parte de sensações e impressões apreendidas e
apreciadas tacitamente, Schön chama “conhecimento-na-ação” (2000, p. 30-31).
Esse conhecimento está presente nas práticas, sendo o responsável pela
capacidade do artífice julgar, decidir e realizar ações de maneira espontânea,
mesmo que ele não consiga explicar as regras e procedimentos implícitos em seus
atos:

“Uai, pra falar a verdade nem não sei como é que foi. Aprendi de cabeça.” (Francisco
Duarte, 2013).

Quando a forma intuitiva de desenvolver a ação depara com um problema
inesperado que chama a atenção do sujeito e para o qual encontra alguma solução
imediata, “ocorre a tentativa de explicitação dos procedimentos e regras seguidas
na ação, favorecendo a conversão da inteligência manual em reflexão-na-ação”
(SCHÖN, 2000, p. 32). Embora possa se dar sem palavras, esse é um processo
consciente, e é reflexivo, porque ao mesmo tempo em que o pensamento volta-se
para o elemento surpresa, volta-se também para o próprio sujeito da ação. A
reflexão durante a ação tem, assim, uma função crítica, porquanto provoca o
questionamento da estrutura de pressupostos em que se baseiam as ações,
permitindo ao sujeito reestruturar suas estratégias e conceber novos problemas.
Assim como alia-se à crítica, esse tipo de reflexão vincula-se à experimentação. O
sujeito pensa e experimenta novas ações com o objetivo de explorar os fenômenos
observados, testar suas compreensões sobre eles e até afirmar as ações que
inventou para solucionar os problemas surgidos durante a ação. Os possíveis
resultados que encontra, produzem novas surpresas, que por sua vez, impõem a
necessidade de mais reflexão e experimentação, gerando um processo contínuo.
Regina Machado nos lembra que o apego ao conhecido é um dos principais
obstáculos à aprendizagem e à “verdadeira experiência criadora” (2002, p. 176).
Uma vez que o processo de conhecimento tem início no próprio ato de criação do
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objeto, ou seja, no desejo de conhecer, a aprendizagem não pode ocorrer sem que
se disponha a passar em revista a própria “paisagem interna, seus talentos, suas
preferências, suas dificuldades, seu estilo. (Idem, p. 178). Segundo a autora, esse
exame crítico, capaz de gerar instabilidade, relaciona-se à capacidade de se fazer
escolhas e formular perguntas, à partir das quais instaura-se uma busca das reais
intenções para aprender e exercitar a ação. Gallo considera que:

Pensar e produzir processo educativo na ordem do acontecimental significa
desmontar a lógica da educação representacional moderna. Significa
abdicar do objetivo de formar o sujeito, a consciência, o indivíduo. É investir
na produção de singularidades, que, como mostrou Deleuze em Lógica do
Sentido, são impessoais e pré-individuais. São impessoais exatamente
porque, sendo singulares, são múltiplas [...] uma experiência educativa
assim pensada pode ser repetida, mas gerará diferença, não o mesmo. [...]
Para educar, portanto, é necessário ter o desprendimento daquele que não
deseja discipulos, que mostra caminhos, mas que não espera e muito
menos controla os caminhos que os outros seguem. E mais: que tenha
ainda a humildade de mudar seus próprios caminhos por aquilo que também
recebe dos outros. Um tal processo educativo é necessariamente criação
coletiva que se coloca para além de qualquer controle. (GALLO, 2012, p.
15).

É importante ressaltar que a pluralidade presente na palavra saberes não se refere
apenas à diversidade do que pode ser cognoscível na prática, mas também aponta
a multiplicidade das relações que ela abarca. Seja com o próprio corpo como é o
caso do gerenciamento da movimentação empreendida por Dona Brasília entre
seus colaboradores. Em minha breve observação sobre a produção dos enfeites
que estavam sendo executados no dia da entrevista, pude perceber que, mesmo
sem colocar a “mão na massa”, a artesã precisa ter força e resistência para saber
avaliar as situações, priorizar as tarefas; tomar decisões rápidas; saber sobre tempo
e a forma de preparar cada adereço e ainda se relacionar com as pessoas que
entravam e saíam de sua casa.
Um ofício que envolve processos intensos e une, nas práticas, diversos saberes,
inclusive o relacional. O saber relacional é fundamental em qualquer tipo de ofício,
pois sinaliza modos de afetar e ser afetado por indivíduos e materiais presentes na
rede das relações. Essa proximidade com o outro vai formando e transformando a
subjetividade do artífice de formas variadas.
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Incluído na multiplicidade dessas relações, está o envolvimento com a dimensão
dos sentidos, uma vez que é uma forma de conhecimento que se desenvolve, ainda
que não somente, pelo acionamento das capacidades perceptivo-sensoriais. Há
ofícios em que a evocação desses saberes em suas atividades e práticas são ainda
mais visíveis, como é o caso de um carpiniteiro ou de um barbeiro.
Quando seu Chiquinho Tozinho toca meus cabelos e sente a textura, prolonga sua
visão para o toque das mãos num julgamento estético capaz de pronunciar um
veredito a respeito daquela prática. De acordo com SENNETT (2009), a mão se
tornou uma ferramenta humana ao longo da história, a partir dos seus usos. A
técnica corporal da preensão, que surgiu no processo evolutivo, é como uma
tentativa de agarrar o sentido por meio da ação. No caso do ofício de carpintaria
exercido por meu avô, Merquidione ressalta que “nas madeiras só ele mexia e tinha
um ouvido bom pra saber qual que era boa pra serrar”. (Merquidione Fernandes,
2012, grifo meu). Sobre o desenvolvimento de uma audição aguçada, comumente
relacionada à prática dos carpinteiros, Rose indica que

“[...] evidentemente ele desenvolveu um ouvido para os sons de problemas
relacionados com a utilização de suas ferramentas. [...] Seu ouvido é um
daqueles treinados para ouvir problemas, para percebê-los no meio de
todos os outros sons do local de trabalho. Sua percepção aguçada lhe
permite evitar erros e estragos, e também tem valor pedagógico, pois o torna
capaz de intervir no momento estratégico, próprio para ensinar alguma
coisa.” (ROSE, 2007, p. 147).

O carpinteiro, nessa situação percebe se o procedimento de corte ou de uso da
ferramenta estão sendo feitos corretamente, evitando, dessa forma, algum
retrabalho ou desperdício de materiais. No intervalo dessa interação reside a técnica
que refere-se aos saberes que compõem e dão forma aos ofícios. Sem ela não é
possível executar, de modo competente, atividades inerentes a determinadas
práticas. Barato define a técnica como:

Conhecimentos processuais, uma dimensão de saber que cuja natureza se
define como sequência de execuções para se obter determinado produto. O
saber no caso é inerente ao fazer, não uma decorrência de um
conhecimento estruturado a partir de proposições logicamente
concatenadas.” (BARATO, 2003, p. 18).
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O autor argumenta, acerca das técnicas, que elas possuem um status próprio e
relativamente independente e, por isso, abandona a referência teoria versus prática
e adota uma orientação voltada ao fazer/saber, assumindo que o saber técnico está
vinculado às práticas. A técnica é o que suporta a expressão porque abre o
horizonte de erros e, consequentemente, de acertos.

Tenho um padrão de referência que me diz o que estou buscando, mas meu
compromisso com a verdade reside no simples reconhecimento de que
cometo erros […]. Devo dispor-me a cometer erros, tocar notas erradas,
para eventualmente acertar.” (SENNETT, 2009, p. 180).

Há uma dialética entre a maneira correta e a experiência do erro: o processo. Desse
modo, as aprendizagens derivadas dos saberes/fazeres possuem um caráter
processual, além de estarem intimamente ligadas à disposição de experimentar. A
experiência permite ao artífice tomar consciência das coisas, o que torna possível
aprimorar o seu controle, a utilizar de forma adequada suas forças e habilidades, a
se concentrar naquilo que faz de forma a se envolver emocional e intelectualmente
com sua atividade diária.
É desse tipo de experiência da qual a fala de Dona Brasília se trata. Ao emparelhar
a cabeça com as mãos busca-se o entendimento de que a consciência das coisas
não está desvinculada das coisas em si. O artífice explora essas dimensões de
habilidade, empenho e avaliação ao focalizar a relação íntima entre a mão e a
cabeça (SENNETT, 2009) de modo que as pessoas podem aprender sobre si
mesmas através das coisas que fazem. A aptidão se desenvolve pela experiência
necessária a cada tipo de situação gerando um processo de articulação do
conhecimento com o cotidiano na possibilidade de evitar automatismos do saber.
Para Dona Brasília, meu avô era artista porque “fazia de tudo. E fazia bem feito.”
(Brasília Moreira, 2012). Esse “fazer de tudo” demonstra uma relação entre boa
instrução, troca de conhecimento e aprendizado interativo, o que levaria ao
enfrentamento das situações desenhadas cotidianamente. Daí a importância de
saber lidar com as resistências e as ambiguidades dos fenômenos.
O artífice procura trabalhar resistências, mas também procura ser proativo, ou seja,
não nega o conflito, mas trabalha à partir dele, seguindo em frente. O que pode ser
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feito com novas configurações do problema a ser enfrentado, sendo, então, aquele
que consegue, a partir de sua técnica e habilidade, voltar-se de modo consciente
para um determinado objeto e a multiplicidade de aspectos que o compõem,
concretizando sua prévia-ideação na destreza do seu trabalho.
Por isso, o artífice é proprietário das maneiras necessárias à execução de suas
práticas, fato que permite, por exemplo, um carpinteiro encontrar a madeira ideal,
tanto para as marcações de um curral quanto para a fabricação de uma casa de
bonecas. Aspecto que só é alcançado com o passar do tempo, visto que, o
aprendizado está vinculado à manipulação contínua, processual. Nas palavras de
seu Chiquinho: “Você vai mexendo, dá naquele tino e aprende”. Além disso, no
entendimento de Dona Brasília, fazer arte é ter a capacidade para articular aquilo
que se encontra àquilo que se faz como domínio fundamental capaz de interligar
etapas, de verificar funcionamentos num exercício articulado do fazer/saber:

“Na minha forma de entendimento, isso é arte porque junta tudo”. (Brasília Moreira,
2012).

Isso requer aprimoramento das habilidades já que passa pelo desejo de fazer uma
coisa, e fazê-la bem feito, o que se constitui como marca e essência da filosofia do
artífice (SENNETT, 2009). Esse desejo é pessoal, mas não está desvinculado do
processo social, e portanto dos processos de interação entre os sujeitos, mas não
de forma imposta, ou por uma noção de uma ditadura do coletivo, ou ainda, como
sinaliza o autor, uma solidariedade de cima para baixo, e uma lógica do nós e os
outros, mas antes, um processo relacional articulado pela ideia de nós com os
outros. Ao flexibilizar seu papel de mestra, Dona Brasília consegue cultivar um
espaço para que a experiência de suas aprendizes apareçam:

“As meninas já sabem tudo, desenham bonito igual a você. Eu só oriento”. (Brasília
Moreira, 2012).
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Essa atitude relacional demarca uma pedagogia sensível à multiplicidade de
experiências e pressupõe a incerteza como oportunidade e força de um projeto.
Somos resultados de processos educativos. Vivenciamos diariamente experiências
de ensino e aprendizagem nos diversos setores e lugares em que vivemos e
convivemos. No aprender a fazer, os sujeitos estão estritamente ligados ao campo
da formação por onde é possível compor a competência e o conhecimento da
técnica, como também a capacidade de comunicar-se, de trabalhar com os outros,
de gerir a vida, de resolver conflitos. O aprender gerado pelo convívio cotidiano
representa um dos maiores desafios da educação, pois pressupõe flexibilidade
empírica e entendimento das subjetividades que compõe as relações a partir dos
processos de associações e composições sempre provisórios. Ao lembrar de como
aprendeu a costurar, minha mãe relata passagens da influência afetiva de uma tia
com esse ofício:

“Ela era minha madrinha e a tia que eu mais gostava. Então ela vinha pra cá e
passava horas costurando.” [...] Ela ficava aqui costurando naquelas máquinas com
manivela. Ela trabalhava o dia todo e eu ficava olhando e fui aprendendo. Mas ela
não parava o trabalho para ensinar. Depois a comadre Maria trazia a máquina pra
cá e a gente punha as máquinas na mesa e costurava. Era de vez de vez em quando
que a Tia Ana parava o que estava fazendo pra olhar as roupas que a gente
costurava para irmos nas festas lançar moda. Calças boca de sino feitas com
pequenos retalhos coloridos. [...] Eu não tinha medo da Tia Ana porque eu fazia
tudo direitinho.” (Geralda Fernandes, 2012).
Pode-se perceber pelo trecho destacado que a tia ensinava fazendo, o que torna a
observação atenta o principal meio de aprendizagem de seus saberes. Mas nem
sempre a observação era suficiente para garantir a aprendizagem, por isso, de vez
em quando era necessário “olhar” o que estava sendo feito. A ideia de aprender
pelo fazer reconhece e valoriza a experiência de intimidade propiciada pela
interação com outras pessoas presente no universo de aprendizagem dos artífices.
Para DEWEY,

Eles (os artífices) nos falam de suas próprias experiências e das
experiências que, por sua vez, outros lhe comunicaram [...]. As associações
ativas com outras pessoas constituem um elemento tão íntimo e vital de
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nossos próprios interesses, que impossível é traçar nítida delimitação, que
nos habilitasse dizer: ‘Aqui finda minha experiência; ali começa a tua’. (1959,
p. 205).

O autor me ajuda a refletir sobre um âmbito que associa a dimensão plural a
interfaces sociais fazendo dialogar, criticamente, a noção de autoconhecimento
como parte de uma coletividade. O ato da pessoa refletir sobre seus percursos
pessoais e profissionais, permite que, além de formar-se a si próprio, autoriza-se a
perceber que ela também se constrói nas relações que estabelece com os outros
numa aprendizagem que, além de ser individual, porque está movida por
sentimentos e emoções experienciadas, também é coletiva. Esse processo é um
movimento que contribui para inscrever a problemática dos saberes e fazeres como
uma formação que se efetiva pelas práticas de convívio.
Na vida e no trabalho, as pessoas e grupos estão constantemente negociando o
significado das palavras, ações e situações. Por isso, o conhecimento não é aquilo
que está acumulado na mente, ou presente em livros ou em banco de dados.
Conhecer é ser capaz de participar, com requisitos competentes, numa complexa
rede de relações entre pessoas, artefatos materiais e atividades. O conhecimento
é, assim, algo que está presente nas convivências.

“Sozinha eu não dou conta.”
Convivências como espaços de aprendizagem estética.

Foram várias experiências de convívio experimentadas e vislumbradas pelos
encontros com os artífices durante esta pesquisa. Ao me concentrar na esfera das
relações que estão no entorno das práticas, percebo atuações capazes de firmar
entrelaçamentos entre convivência e experiência estética.

Novas práticas sociais, novas práticas estéticas, novas práticas de si na
relação com o outro, com o estrangeiro, com o estranho: todo um programa
que parecerá bem distante das urgências do momento! E, no entanto, é
exatamente na articulação: da subjetividade em estado nascente, do socius
em estado mutante, do meio ambiente no ponto em que pode ser
reinventado, que estará em jogo a saída das crises maiores de nossa época.
(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p.55).
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Diante da emergência de novas formas de pensar e de se relacionar com o outro e
com o mundo, as formas relacionais apontam caminhos fecundos à aprendizagem
estética. Ao abordar as experiências de convívio, enquanto interstício social, busco
agenciamentos de espaços de interações humanas tendo como referente os relatos
e a convivência com os artífices.
As relações de convivência representam um aspecto marcante dessas práticas e
por elas é possível entrever dinâmicas capazes de evidenciar posturas de um fazer
junto/com e, assim, abrir espaços para a abordagem dos papéis, presenças e
pessoas do cotidiano. Embora diversas, as práticas mencionadas pelos artífices
estão tramadas a aspectos de convívio social, onde há experiência grupal de
contatos e aproximações; além do favorecimento da comunicação, da troca e a
colaboração entre os sujeitos, propiciam um campo vincular moldado pelo
reconhecimento de limites e pelo manejo de novas situações.
Inicialmente, chamou minha atenção o fato de minha mãe convidar uma amiga de
infância para a visita que fizemos ao local onde antes era o sítio do meu avô.
Parecia-me apenas um gesto nostálgico e sem propósito, mas que, em momento
oportuno, revelou-se um dispositivo de prática capaz de mobilizar potências
subjetivas. Pereira considera que
[...] não há como pensar a subjetividade sem pensar na ordem da
coletividade, na presença e convivência com os outros sujeitos encarnados
que me afetam e são afetados por mim… A ordem da subjetividade é a
ordem do coletivo. [...] O sujeito só é possível no estar-no-mundo e no estarcom-o-outro. Mundo e outro são existencializações inerentes à
existencialização do sujeito. Sujeito-em-prática é sempre sujeito dentro da
alteridade. (PEREIRA, 2013, p. 134-135).

No gesto de “estar-com-o-outro” (idem, p. 134), havia a afirmação de uma realidade
compartilhada firmada pelo desejo de vivenciar experiências estéticas que
desestabilizam aquilo que somos capazes de viver, ver e dizer sobre nós mesmos
e nossas práticas existenciais.
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“Será que vou chorar? Tenho medo de ficar muito emocionada.” (Geralda
Fernandes, 2012).

Essa fala foi uma das justificativas levantadas por minha mãe para confirmar a
presença da amiga de infância. A compreensão dos processos de mediação
envolve não somente a análise de práticas, estratégias e ambientes de
aprendizagem, mas também aspectos emocionais e afetivos. Damásio (2004), não
dissocia os sentimentos de outros aspectos mentais do sujeito, como atenção, a
memória, os pensamentos, a imaginação, etc – reforçando o pressuposto de que,
no domínio afetivo, as emoções sempre vêm acompanhadas por aspectos
cognitivos.
Quando as emoções são vistas como experiências há, por assim dizer, um enlace
entre emoções e processos cognitivos estreitamente referentes ao self, em
interação com o ambiente físico e social, que dinamizam a vida humana e lhe dão
desenvolvimento e expressão. Há uma noção de sujeito permeada por esse
entendimento que “pressupõe a complexidade e singularidade do self como
somatória e acúmulo de múltiplas pertenças e experiências passadas decorrentes
de sua singular trajetória de identificações com diferentes grupos socioculturais,
memórias e tradições. (VERSIANI, 2005, p. 23).
Entre as emoções, confirmações e desdobramentos das narrativas que o pé de
Tarumã suscitou em minha mãe, foi possível vislumbrar articulações presentes na
produção de um saber sobre a própria experiência e seu compartilhamento. A
presença da amiga de infância facilitou a circulação de lembranças sobre as
vivências atreladas àquele lugar, demandando entendimentos, mas também alguns
descompassos sobre as memórias.

“Não é possível que eu me perca aqui nesse lugar que eu conhecia tão bem. Mudou
muito, né, comadre? Já não sei se estamos indo na direção certa.” (Geralda
Fernandes, 2012).
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Mesmo assim, as negociações conformadas a esse respeito decorreram de uma
compreensão própria da experiência em constituições relacionais. Juntas, as duas
se lembraram do como e do porquê aprenderam a costurar:

“Depois a comadre Maria (a amiga de infância) trazia a máquina pra cá e a gente
punha as máquinas na mesa e costurava roupas para irmos nas festas lançar moda.
Calças boca de sino feitas com pequenos retalhos coloridos.” (Geralda Fernandes,
2012).

Essa operação não se trata de buscar uma verdade a ser vivida como obtenção de
estabilidade e adequação, mas de procurar perceber os movimentos do mundo e
seus efeitos sobre si mesmo, os abalos provocados por esse como próprios de uma
construção subjetiva. Trata de sentir e jogar com movimentos díspares e, por vezes
confusos, que vão surgindo, de modo a administrá-los em favor de uma produção
subjetiva mais suscetível às potências de sua criação. O que implicaria na criação
de “formas de existência, a favor do processo vital; todo o contrário da tentativa
clássica e moderna de domar esse processo” (ROLNIK, 2006, p. 12).
Trata-se de uma produção de si pelo qual o sujeito pode produzir-se de modo mais
plural, pensar-se através dos contatos que estabelece com seu contexto e com
aqueles que fazem parte dele. Tais relações potencializam uma resistência em
relação a mecanismos subjetivantes que promovem ideais de indivíduos e suas
interações pautadas por modelos universalizantes. Tem haver também com o
desenvolvimento de formas de contato que não percebem a diferença como
entrave, mas como potência para o estabelecimento de outras invenções de si para
com os outros. Dessa forma, as experiências lidam com modos de intercâmbio e
intersubjetividade onde a interação passa a ser o lugar mais importante do
processo.
No relato de seu Chiquinho ele aponta o quintal da própria casa como lugar de
trabalho, mas também um ambiente de convivência por onde as interações
fundavam um evento coletivo:
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“O povo ia chegando aos poucos pra cortar cabelo tudo ali debaixo da mangueira.
Parecia festa e eu gostava da conversa. Então nem via o tempo passar.” (Francisco
Duarte, 2013).

Neste sentido, o fazer de seu Chiquinho também pode ser concebido como um
laboratório de partilhas. Foi à partir desse espaço de convivência que o barbeiro se
fez conhecido na região, pois durante a conversa com Dona Brasília, ela ressaltou:

“Todo mundo conhece o Chiquinho Tózinho por causa que ele cortava o cabelo de
todo mundo por aqui. Parecia pouso de folia de tanta gente.” (Brasília Moreira,
2012).

Os pousos de folia de Lagolândia são conhecidos na região como eventos festivos
onde acontecem vivências religiosas com partilhas de comida e bebida. Ocasiões
em que a natureza da experiência é determinada, primordialmente, pelas
interações. O espaço interativo possibilita a circulação de narrativas, propiciando
espaços-tempos relacionais, experiências que procuram elaborar socialidades
alternativas, momentos de convívio construído.

[...] além do caráter relacional intrínseco da obra de arte, as figuras de
referência da esfera das relações humanas agora se tornaram “formas”
integralmente artísticas: assim, as reuniões, os encontros, as
manifestações, os diferentes tipos de colaboração entre as pessoas, os
jogos, as festas, os locais de convívio, em suma, todos os modos de contato
e de invenção de relações representam hoje objetos estéticos passíveis de
análise enquanto tais. (BOURRIAUD, 2009, p.40).

O quintal da casa passa a ser um laboratório para o desenvolvimento de um sistema
de convívio social. Se configura, portanto, um lugar onde os indivíduos são
caracterizados por subjetividades entrelaçadas. Nas palavras de Ranciére, uma
repartição de “espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente a
maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte
nessa partilha” (RANCIÉRE, 2009, p.15).
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As experiências de convívio sinalizadas pelos artífices estão intimamente ligadas à
forma como o espaço comum é habitado pelos sujeitos e como suas práticas
constroem formas polit́ icas de habitar esse espaço. Nesse sentido, Rancière fala de
práticas estéticas que originam as formas de organização polit́ ica de uma
sociedade.
O termo “práticas estéticas” ganha sentido, se pensarmos que, em cada regime das
artes e suas práticas, está presente um conjunto de regras para a criação artiś tica
que originam “formas de visibilidade das práticas da arte, do lugar que ocupam, do
que ‘fazem’ no que diz respeito ao comum” (idem, p. 17). Neste sentido, a
organização polit́ ica de um espaço não possui uma fonte de onde emane um
modelo único de sociedade que exija uma adequação no real no qual tudo se
origina, mas tem origem na multiplicidade e na heteronomia de uma práxis estética
de partilhar o sensiv́ el, que apontam formas de ver, de dizer, de fazer e de pensar
esse sensiv́ el.
Na impossibilidade de ir para a cidade grande e trabalhar “na meia”, o barbeiro,
mesmo contrariado - “Mas vontade eu tinha” (Francisco Duarte, 2013) - continua
seu ofício no quintal da casa do pai trabalhando durante a semana na lavoura e nos
finais de semana com os cortes de cabelo que, segundo ele, era o que gostava de
fazer. Ao mesmo tempo que se vê atrelado a padrões e regras hierárquicas para a
criação, seu Chiquinho dá um jeito de conectar seu fazer com as próprias formas
assumidas pela vida.
Desta maneira, o que assinala o advento da revolução da experiência sensível é a
emancipação estética através da qual um sujeito se torna capaz de se forjar um
novo corpo, com o que ele pode ir além dos esforços musculares capturados pelo
capital e descobrir novas formas de relação com a vida e com a sensibilidade,
rompendo com seu lugar pré-determinado na configuração espaço-temporal da
comunidade.
Em oposição ao estado de dominação, no qual o pensamento e o corpo sensível se
encontram subtraídos de potencial criador (a atividade da matéria é mecanizada e
o pensamento é marcado por sua passividade improdutiva), o que se desenvolve é
uma experiência estética capaz de restituir o caráter ativo do pensamento e a
ativação da receptividade sensível do corpo.
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Certeau (2014) vai dizer que as pessoas utilizam-se dos discursos para construir
seus próprios sentidos e resistências diante de um discurso fundador. Dessa
maneira, os modos de proceder, de fazer, de agir nas relações cotidianas são táticas
do indivíduo diante de sistemas normativos. São essas táticas dos sujeitos, seus
modos de fazer, a partir do individual, que conferem suas marcas e forças dentro
de um sistema coletivo. Seriam essas ações cotidianas singulares que se
colocariam como uma resistência à tentativa totalizante e disciplinadora dos
sistemas hegemônicos.
O cotidiano como reduto de resistências, como compreende Certeau (2014), é o
espaço daquele que, pelas inúmeras formas de fazer, resiste a imposições
colocando em interdependência mútua as práticas estéticas e as práticas polit́ icas:
as práticas polit́ icas acontecem por uma forma de existência sensiv́ el, pela
circulação e posicionamento dos sujeitos por entre esse mundo sensiv́ el, que é
sempre anterior ao ato polit́ ico e que o configura.
A essas práticas estão atreladas às experiências de convívio capazes de articular
manifestações que constituem as negociações do sujeito com seu contexto,
ampliando-se em uma rede que engendra espaços de socialização, como também
é o caso de Dona Brasília. Sua casa pode ser entendida como um território de
aprendizagens relacionais por onde se vislumbra, em sua configuração híbrida de
ateliê e residência, possibilidades doméstico-sociais, onde o fazer próprio assume
grande importância, uma vez que abarca um esforço para promulgar autonomias e
complexificar o envolvimento dos sujeitos com práticas.

“Sozinha eu não dou conta mais. Mas eu sempre gostei de ver a casa cheia e
sempre tive ajuda de quem estivesse por perto. Todo mundo aqui em casa já
colocou a mão na massa. Nessa época de festa é bom porque todo mundo ajuda
um pouquinho [...]. E é bom também porque assim elas aprendem mais um ofício.
A gente nunca perde em aprender a fazer as coisas.” (Brasília Moreira, 2012).

Há nessa fala de Dona Brasília o reconhecimento do fenômeno do aprendizado
como parte da existência. A experiência de viver é algo que nos coloca diante da
condição de aprender e aprender é criar, visto que o ato criativo, por sua vez, implica
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elaborar, relacionar, compartilhar, cooperar, comunicar e trocar informações, com
outros sujeitos, consigo mesmo e com o meio em que se constitui a experiência de
criação. Trata-se:

[...] de reconhecer que não há duas inteligências, que toda obra de arte
humana é a realização das mesmas virtualidades intelectuais. Em toda
parte, trata-se de observar, de comparar, de combinar, de fazer e de
assinalar como se fez. Em toda parte é possível essa reflexão, essa volta
sobre si mesmo, que não é pura contemplação de uma substância
pensante, mas a atenção incondicionada a seus atos intelectuais, ao
caminho que descrevem e à possibilidade de avançar sempre, investindo a
mesma inteligência na conquista de novos territórios (RANCIÈRE, 2011, p.
61).

As experiências de convívio vislumbram em sua configuração possibilidades de
criações colaborativas onde novas linhas se recompõem na práxis humana, nos
mais variados domínios. A promoção de práticas colaborativas, enquanto
disseminação de experiências potentes, é centrada na singularidade e no trabalho
permanente de produção de subjetividades, onde a autonomia do sujeito vai se
redesenhando ao mesmo tempo que se articula com o resto da sociedade.
Neste sentido, as convivências são veículos de singularidades perante relações
com o entorno, através dos quais os sujeitos apreendem sua produção em âmbito
estético, histórico e social. As práticas condizentes com a estética relacional
funcionam como interstícios, como espaços-tempos que se configuram numa ordem
que transcende a ordem vigente onde o intercâmbio é o próprio objeto estético e
seu principal elemento caracterizador (BOURRIAUD, 2009).
No movimento das convivências é possível encontrar modos de promover
deslocamentos, de inventar novos problemas, de construir entre os sujeitos
implicações que apontem para outros mundos possíveis, dada a produção de
desejo imanente ao coletivo. De criar novas formas de (con)viver onde o sensível é
a matéria na qual opera a subjetividade. As práticas de convívio também buscam
ativar a receptividade do corpo e sua relação estética com o mundo. Dona Brasília,
por exemplo, é movida por essa receptividade, pois além do grupo de pessoas que
a ajuda com as decorações das festas, a artesã também manteve um grupo de
mulheres que se reuniam para aprender a fazer crochê como ela mesma explica:
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“Eu gosto tanto que montei um grupo de crocheteiras aqui. Antes de ficar doente a
gente se reunia aqui em casa pra fazer crochê e conversar. No início era só eu, a
Teresa e a Jaciara, mas no final tinha muita gente, até as meninas mais novas que
vinham pra aprender também. Elas aprendiam e vendiam tudo pro povo de fora.
Dava um dinheirinho bom, que só vendo! Eu fazia só por gosto mesmo. [...] Se não
fosse minhas mãos ruins eu não teria parado não. Foi indo e cada uma foi pra um
lado, mas a gente aprendeu muita coisa. Até hoje tem gente que me pede as
amostras que tenho guardado aqui. Tenho até umas fotos”. (Brasília Moreira, 2012).

Essa capacidade de mobilização em torno de um fazer valoriza a possibilidade de
envolvimento e de transformações de estados passivos para estados atuantes, em
que a diferença deixa de ser obstáculo para se tornar lugar de potencialidades.
Condição que fortalece o intercâmbio de fazeres-saberes, contribuindo para a
construção de pensamento mais abrangente sobre as relações entre o ensinar e o
aprender, bem como o desenvolvimento de uma noção potente sobre experiências
de convívio e suas práticas colaborativas.
Sennett (2012) acredita que a receptividade aparece na prática de convivência. O
autor apresenta vantagens de uma cooperação complexa ao dizer que elas ajudam
indivíduos e grupos a apreender as consequências de seus atos, facilitando a auto
compreensão de cada um. No entanto, o autor também ressalta que a habilidade
de cooperar é um fenômeno que se inscreve no modo de se relacionar socialmente.
Assim, podemos cooperar mesmo quando não temos consciência de tal ação. Por
outro lado, nem sempre os modos de cooperação entre as pessoas se mostram de
maneira evidente, uma vez que “as pessoas que batem papo em uma esquina ou
bebem em um bar estão fofocando ou jogando conversa fora sem pensarem de
maneira autorreferencial: ‘Estou cooperando’ esse ato vem envolto na experiência
do prazer recíproco.” (SENNETT, 2012, p. 16).
Quando Dona Brasília comenta que “a gente aprendeu muita coisa”, ela se inclui na
roda de aprendizagem colaborativa, convocando para si um contexto de ensinoaprendizagem movediço onde não se separa o sujeito que ensina e o que aprende
dentro do processo de mediação.
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Aprender significa, sem dúvida, entrar em mundos simbólicos préconfigurados, ou seja, em mundos do sentido que já são falados e
sustentados por outras pessoas que nos cercam (amigos/as, pais,
irmãos/ãs, professor/a etc.). Mas aprender significa também, e num sentido
muito forte, esquecer linhas demarcatórias dos significados já estabelecidos
e criar outros significados novos. (ASSMAN, 2011, p. 68).

As operações apontadas pelo autor, requerem que se faça ajustes perceptivos e
que se pense as coisas entre as coisas, em meio a acontecimentos
potencializadores de outras combinações. Larrosa compreende esse tipo de
formação como “um território de passagem, algo como uma superfície de
sensibilidades na qual aquilo que passa afeta de algum modo, produz alguns afetos,
inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos.” (LARROSA,
2004, p. 160).
É visível que as forças culturais tendem a agir contra a prática da convivência.
Estamos vendo nascer nas sociedades contemporâneas um tipo de sujeito que evita
sobressaltos, que procura sentir-se o menos estimulado possível por diferenças
profundas. A homogeneização dos gostos também ajuda a enfraquecer o impulso
de conviver com os outros. “O desejo de neutralizar toda diferença, de domesticála, decorre [...] de uma angústia em relação à diferença.” (SENNETT, 2012, p. 19).
Nesse sentido, abalar os mecanismos de enquadramentos, parece ser um aspecto
que pode se utilizar para pensar o surgimento do heterogêneo, da diferença na
construção de aprendizagens. Contar com o imprevisível, com a aposta para pensar
a construção dos sujeitos remete a necessidade de pensar as diferenças durante
muito tempo soterradas por uma filosofia que priorizou o ato de representar afim de
garantir o pensamento seguro, em detrimento da aposta no pensamento que
imbricasse a diferença e a intensidade. Para Deleuze, é na intensidade da diferença
que se produz o encontro, mas

Não são os deuses que são encontrados; mesmo ocultos, os deuses não
passam de formas para a recognição. O que é encontrado são os demônios,
potências do salto, do intervalo, do intensivo ou do instante, que só
preenchem a diferença com o diferente; eles são os porta-signos.
(DELEUZE, 1988, p. 238).
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Uma consciência torna-se totalizante/totalitária quando dominada pela tendência a
não se deixar desestabilizar pelas diferenças e a tomar o eu, especialmente em sua
atual figura, como sendo a natureza toda da subjetividade. Quando isso acontece,
o trabalho de pensamento fica inteiramente a serviço da reprodução desse eu. Ao
contrário, quando a consciência se permite desestabilizar pelas diferenças, há
produção do pensamento e há potência de alcançar o invisível, o que não se mostra.
Se entendido enquanto processo e não como resultado, o pensamento implica
movimento e intensidade, que por sua vez, potencializa a diferença. E aprender,
nesse contexto, significa não subordinar o pensamento somente ao método e sim,
permitir a descoberta do imprevisível como movimento de aprendizagem.
Movimento que “implica uma pluralidade de centros, uma superposição de
perspectivas, uma imbricação de pontos de vista, uma coexistência de momentos.”
(DELEUZE, 1988, p. 106).
Os espaços e situações de convivência promovem colaborações capazes de
inventar, na caótica convivência entre diferentes, novos modos de consertar, de
reformar e porque não de reinventar a cooperação no âmbito das micropolíticas que
permeiam o cotidiano. O político diz respeito à participação na confecção do
sensível comum, o que não se confunde com os automatismos e palavras de ordem.
Essa participação pode ser empreendida tanto no sentido de desregulação das
divisões molares (DELEUZE; GUATTARI, 1992), promovendo o embaralhamento
das identidades e das ocupações, ou no sentido de reforçar a segmentaridade,
quando as identidades e a lógica das relações que as definem são confirmadas.
Diante da dificuldade de executar o corte da primeira calça comprida do filho, minha
mãe explica que a solução encontrada por ela veio do compartilhamento do
problema com uma amiga:

“O bolso reto eu precisei de ajuda da Nilsa pra fazer. Era o tipo de corte mais
utilizado na época, mas como eu tinha aprendido a costurar só de olhar, deu um
trabalho danado! Um verdadeiro quebra-cabeças. [...] Se não fosse a Nilsa...”
(Geralda Fernandes, 2012).
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Vemos aqui que a constituição do comum também se propõe a compartilhar os
limites e os possíveis de existência e os modos de convívio e cooperação formando
redes de ampliação dos territórios e aumento da qualidade da produção inventiva.
A singularidade expressa na ideia de comum ocorre na formação de um espaço
cooperativo onde as singularidades se encontram e assumem juntas a confecção
de um território, mas esse processo não se dá pela conjunção de individualidades
ou pelo reconhecimento do outro como idêntico a si. O reconhecimento do outro
que Deleuze (1988) descreve se inscreve no plano de pluralidade pré-formal, no
plano das forças moventes que atravessam ambos ao mesmo tempo, apesar de
originarem individuações diferenciadas.
Tais movimentos desvelam outras vias de ação e promovem o estar juntos à partir
de uma vivência permeada pela heterogeneidade criativa. Ao invés do
enfrentamento de opostos, nas separações de pessoas e de saberes, a convivência
promulga o início de um entrelaçamento entre o divergente, possibilitando o
encontro com o outro e com o coletivo a partir da criatividade. Como indica
ANDREWS (2014), a criatividade associada às práticas de convívio movimenta
nossas certezas e são capazes de nos sensibilizar com novas maneiras de
conhecer, abrindo-nos a outras realidades possíveis.
Se trata, então, de reabrir as vias de pensamentos sobre as formas de apreender o
que se dá a ver e reincorporar o conhecimento ao cotidiano, propondo pistas
alternativas de indagar, tornando a compreender o método como caminho que nos
convida à deriva do descobrimento do que nos rodeia neste mundo.

“Andar pra lá e pra cá. E se a gente se perder?”
Ideia de deriva e a aproximação entre errância e encontro.
Tomada como meta, a não fixidez de objetivos muito definidos na composição de
percursos investigativos me fez adotar uma atitude aberta ao que poderia acontecer
nessa pesquisa, priorizando uma atenção periférica e descentrada. Esse tipo de
atenção se mostrou potente por negar a concepção representativa da realidade,
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pois seu pensamento rejeita as oposições binárias com seus dualismos e dá ênfase
às gradações, ao micro, ao detalhe e suas pequenas narrativas.
Olhar com fluidez e, porque não dizer, mais afetivamente para o entorno pode ser
um disparador de um novo tipo de consciência na qual os insights estejam mais
ligados à fragmentação da atenção do que à restrição de seu foco. A fixidez da
atenção frequentemente nos direciona a um ponto já conhecido, já experimentado.
Em contrapartida, a atenção flutuante se filia à noção de processo e à dimensão do
caos e da desordem, pensados não como estados incontornáveis de
improdutividade, mas como dimensões possiv́ eis do trabalho analit́ ico e
interpretativo. No intervalo do ir e vir, sugerido por esse tipo de atenção, é possível
vislumbrar uma série de outros movimentos: esgarçar-se, dobrar-se, antecipar-se,
tangenciar-se, rever, recuar, voltar, continuar…
Dois movimentos indicados por minha mãe durante nossa visita ao lugar onde antes
era o sítio do meu avô se destacaram nesse processo. O primeiro deles foi o modo
que ela desafiou o tempo ao encarar a possibilidade de se dependurar naqueles
galhos (Figura 8)17:

“Será que ainda consigo?”. (Geralda Fernandes, 2012).

Num jogo de confrontos, internos e externos, ao se balançar como fazia quando
criança, foi capaz de criar camadas simbólicas para se apropriar daquele lugar e,
com esse gesto, alterar a noção de tempo linear e progressivo dando lugar ao tempo
presente, para o qual convergem elementos de passado e de algum futuro. Tempo
espiral capaz de promover um aprendizado incessante configurado por um itinerário
particular e sem ponto final. Ao entrar em contato com as memórias que aquela
grande árvore lhe propiciou, minha mãe passou do olhar para o narrar elegendo
práticas sensíveis para construir-se em permanente deriva. Esse gesto me fez
pensar a deriva no sentido de projeto indeterminado e da sua potencialidade para
os processos de mediação. Não apenas no seu significado de deixar-se à deriva,

17

Ver página 76.
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de perder-se à mercê das correntes, mas no seu significado mais projetual, como
instrumento para construir uma direção.
Os situacionistas elaboraram o que chamou-se de teoria da deriva, que tomava o
perder-se como um valor analit́ ico, crit́ ico e poético. A deriva seria a apropriação do
espaço pelo pedestre através da ação do andar sem rumo, obedecendo a um efeito
de reorientação segundo as variáveis presentes no caminho. Para Debord (2003),
o que está́ em jogo na caminhada são os lugares circunscritos pela paisagem,
entendidos como encruzilhadas onde se encontram natureza e cultura, interior e
exterior, individual e coletivo, real e simbólico, consciente e inconsciente. O autor
também enfatiza a importância de não se olhar a deriva apenas como uma
deambulação sem escopo, uma vez que
“[...] na sua unidade, a deriva abarca, ao mesmo tempo, esse deixar-se ir
conforme as solicitações do terreno e a sua contradição necessária: o
domínio das variações psicogeográficas através da consciência e do cálculo
de suas possibilidades”. (DEBORD, 2003, p. 88).

Com efeito, projetar uma direção é, antes de mais nada, aguçar os sentidos com
uma ampla disponibilidade à indeterminação e à escuta para encontrar no território
escolhido - e em quem o habita - as energias que podem levar adiante o projeto no
seu devir. À arte da deriva segue a arte do encontro, a da construção de um outro
espaço, novo e, por assim dizer, diverso. A meu ver, isso tem relação direta com os
processos criativos, relacionais ou participativos onde o interessante é transitarmos
entre a consciência de termos um projeto próprio, mas deixá-lo aberto para realizarse através de intercâmbios com aquilo que se encontra enquanto nos
movimentamos.
Isso me leva ao segundo movimento articulado por minha mãe quando ela
demonstrou certos receios diante daquele lugar que lhe era tão conhecido: “Será
que vou chorar?” ou ainda, “E se a gente se perder?” (Geralda Fernandes, 2012) ela repetia enquanto caminhava. Ao referir-se a uma citação de La Cecla, Francesco
Careri explica que:

Perder-se significa que entre nós e o espaço não existe somente uma
relação de domínio, de controle por parte do sujeito, mas também a
possibilidade de o espaço nos dominar. São momentos da vida em que
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aprendemos a aprender do espaço que nos circunda [...] já não somos
capazes de atribuir um valor, um significado à possibilidade de perder-nos.
Modificar lugares, confrontar-se com mundos diversos, ser forçados a recriar
continuamente os pontos de referência é regenerante em nível psíquico,
mas hoje ninguém aconselha uma tal experiência. Nas culturas primitivas,
pelo contrário, se alguém não se perdia, não se tornava grande. E esse
percurso era brandido no deserto, na floresta; os lugares eram uma espécie
de máquina através da qual se adquiriam outros estados de consciência.”
(LA CECLA, F. apud CARERI, 2013, p. 48).

Se observo a dúvida apontada por minha mãe, percebo que o medo de perder-se
não a impedia de continuar avançando na possibilidade de construir para si um
pensamento com seu próprio corpo e, com efeito, por à prova os receios pela
reinvenção das poucas certezas. Penso que o medo de perder-se acrescenta ao
movimento da deriva uma atenção e um preparo para o imprevisto, abrindo o
reconhecimento de caminhos por onde é possível experimentar de outros modos
(tatear, perceber, sentir) essa imprevisibilidade. Acredito que esses fluxos são
capazes de nos lançar a um outro tipo de experiência que não nos aprisiona no
lugar-comum, mas ao contrário, possibilita elaborações de pluralidade semântica,
dialógicas e multimídias, cada vez mais marcadas por uma simultaneidade de meios
e sensações. Pensar o movimento da deriva sob essa perspectiva é especificá-la
como local de produção.
Além de produzir novos territórios a serem explorados, novos espaços a serem
habitados, novas rotas a serem percorridas, a deriva também pressupõe que quem
se locomove relata suas experiências e vivencia lugares e interpretações distintas
com potencial de transformar relações com o espaço em diversos níveis.
Portanto, “Não se trata tanto o que a paisagem ‘é’ ou ‘significa’, mas o que ela faz,
como ela atua como uma prática” (MITCHELL, 1994, p. 1). Michel de Certeau (2014,
p. 202) aponta para uma adequação a códigos tramados por diferentes contextos
ao dizer que espaço é o “efeito produzido pelas operações que o orientam, o
circunstanciam, o temporalizam”. A invenção de formas criativas de experienciar os
lugares pode resvalar, inclusive na possibilidade do erro como parte intrin
́ seca da
experiência.
Quando incorporado à práticas criativas, o erro se conecta com seu sentido
primeiro: Do latim errare, traz a ideia de andar sem destino, perder-se. Ao errante é
atribuído um significado geral que indica aquele que vagueia de maneira incerta,
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sendo que não há de fato uma estimativa de objetivos bem definidos em seu
caminho. Sob essa ótica, a noção de erro não refere-se a uma eventual expectativa
de resultados exatamente por se conectar tão somente aos procedimentos. O erro
considerado como estratégia de um processo pessoal pode remeter à ideia de
criação e de autonomia criativa, pois “a errância pressupõe buscas particulares,
escolhas subjetivas e conhecimento de um campo de forças preexistentes, artísticas
e estéticas” (MENEZES, 2014, p. 48).

As narrativas resultantes das experiências realizadas pelos errantes, sua
forma de transmissão e compartilhamento, podem operar como potente
desestabilizador de algumas das partilhas hegemônicas do sensível e,
sobretudo, das atuais configurações anestesiadas dos desejos. (JACQUES,
2012, p.11).

Os encontros viabilizados pela errância promovem um “deslocamento do estético
do âmbito das artes para todos os cantos da vida cotidiana” (idem, 2012, p. 69)
possibilitando o reconhecimento de traços de nossa subjetividade, daquilo que
pensamos e sentimos, de como podemos agir através dos diferentes modos de ver.
Nessa compreensão, aquilo que encontramos é parte de nós, do que somos e
daquilo no que nos transformamos. Determinadas imagens, objetos e paisagens
podem atuar como “espelho do sujeito que vê, gerando espaços de encontro e
confrontação com os efeitos que produzem em nosso sentido de ser aquilo que nos
vê à partir de onde nos vê.” (AGUIRRE, 2013, p. 295).
A obstinação de minha mãe em rever o local onde já não havia nenhuma construção
foi movida, inicialmente, por uma imagem-afeto. Se, à princípio, eu não conseguia
entender suas motivações, comecei a perceber que sua busca pautava-se por uma
paisagem interior, mas intimamente relacionada com vestígios que ela desejava
encontrar no exterior, aqui sugerido pelo local visitado. Uma imagem-afeto ou uma
ideia-afeto é paixão quando sua causa é uma força externa, e é ação quando sua
causa somos nós mesmos, ou melhor, quando somos capazes de reconhecer as
afecções que nos movem.
À revelia de concepções do senso comum ligadas a aspectos meramente
sentimentais, os afetos para ESPINOSA (1991) se definem a partir de sua
capacidade de potencializar ou não uma ação. A passagem da paixão à ação
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depende do jogo afetivo e da força do desejo. Imagens e ideias são interpretações
de nossa vida corporal e mental e do mundo que nos rodeia. Desse modo, o que se
passa em nosso corpo – as afecções – é experimentado por nós sob a forma de
afetos (alegria, tristeza, amor, ódio, medo, esperança, cólera, indignação, ciúme,
glória) e, por isso, não há imagem alguma nem ideia alguma que não possua
conteúdo afetivo e não seja uma forma de desejo. São esses afetos, ou a dimensão
afetivo-desejante das imagens e das ideias, que aumentam ou diminuem a
intensidade que permite que o corpo mude ou amplie suas habilidades para se
comportar e agir de novas maneiras.
Para Deleuze desejo não é falta, é produção. Para o autor, o desejo é responsável
por fabricar novos arranjos afetivos: “desejar é construir um agenciamento, construir
um conjunto” (DELEUZE, 2004, p. 47). Ele se forma na multiplicidade do real que,
nunca pleno, se rearranja. Movimento em um campo aberto. Nesse sentido, querer
uma coisa, procurar algo não é ser puxado ou atraído somente por um objeto
exterior com a promessa de satisfação estática; é ser empurrado por dentro é
mover-se dentro de uma realidade particular.
Mas para onde? Por quais caminhos? Não há como saber. A definição prévia
desses caminhos estancaria o desejo, pois ele não quer ser interpretado, e sim,
experimentado. Por isso todo desejo é revolucionário, porque investe no real, o
rearranja, desestrutura. Desejo é movimento: “faz passar estranhos fluxos que não
se deixam armazenar numa ordem estabelecida” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.
42), pois constrói mecanismos que, inseridos no campo social, são capazes de fazer
saltar algo, de deslocar e rearranjar o tecido social.
Os arranjos nascem da capacidade de se abrir para novas sensações, novas
disposições e conduz, inclusive à abertura para a moldagem, no sentido de
combinar fragmentos pela experimentação e não necessariamente de se firmar em
algo fixo ou cristalizado, transformando modos de fazer, relativizando noções fixas
e indeléveis na geração de novos agenciamentos e organizações. Trata-se mais da
busca e instauração de um novo lugar e menos de um exercício de representação,
adequação e permanência.
Vejamos a fala de Dona Brasília ao explicar sua relação com aquilo que é novo
dentro das suas práticas:
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“Hoje está tudo mais fácil porque aumentou a variedade das cores, das estampas.
Tem a internet que ajuda a encontrar cada modelo mais bonito que outro”. (Brasília
Mafalda, 2012).

Esse trecho me leva a pensar que a artesã incorporou às suas práticas, recursos
das novas tecnologias - bem novas em se tratando de Lagolândia, onde o acesso à
internet só chegou há pouco mais de dois anos - para potencializar e transformar
seu espaço de atuação. Ao moldar-se aos recursos que lhe aparecem, Dona
Brasília amplia as noções que carrega de seu próprio fazer e o coloca em constante
diálogo com aquilo que se apresenta no tecido cotidiano.
Essa percepção me fez atrelar a reflexão sobre deriva e errância ao conceito de
nomadismo. Etimologicamente falando, o termo nômade “define aqueles que
conduzem rebanhos no pasto, povos que se movem como animais de um lugar para
o outro, sem se fixar em uma localidade”. (BARBOSA, 2012, p. 17). Porém, Deleuze
e Guattari (1997) afirmam ser limitante definir o nômade pelo movimento, uma vez
que seu ethos se define mais por sua relação com o espaço do que propriamente
por seu deslocamento. Para esses autores, os nômades estão ligados ao espaço
liso, espaço vetor de desterritorializações, em oposição ao espaço estriado, espaço
sedentário territorializado. “O espaço sedentário é estriado por muros, recintos e
percursos entre os recintos, ao passo que o espaço nômade é liso, marcado
somente por ‘traços’ que se apagam e se deslocam com o trajeto.” (DELEUZE;
GUATTARI, 1997, p.11).
Os autores lembram ainda que, apesar de possuir um território para se fixar, a vida
nômade é aquela em que tais demarcações não são princípios, mas simples
consequências - criar e habitar o deserto tanto quanto por ele se é criado. Ao
contrário do sedentário, o nômade é aquele para quem o ponto está subordinado
ao trajeto, e mesmo os elementos de seu habitat são concebidos em função do
trajeto, que não cessa de mobilizá-los. Para o nômade, a relação com a terra é
constituída pela própria desterritorialização, e é mesmo nela que ele haverá de
reterritorializar-se. De certo modo, é o próprio itinerário, e não o território fixo, que
vai constituir o habitat enquanto exercício de impermanência.
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O grande objetivo do nomadismo é instaurar um processo constante que mistura,
embaralha e tensiona as fronteiras entre espaços lisos e estriados. Nesse sentido,
Careri lembra que

O espaço nômade é um infinito vazio desabitado e muitas vezes
impraticável: um deserto em que é difícil orientar-se, como um imenso mar
onde o único rastro reconhecível é o sulco deixado pelo caminhar, um rastro
móvel e evanescente. [...] Os pontos de partida e de chegada têm um
interesse relativo, enquanto espaço intermediário é o espaço do ir, a
essência mesma do nomadismo, o lugar em que cotidianamente se celebra
o rito da eterna errância. (CARERI, 2013, 40-42).

Atrelado ao movimento de deriva e errância como processos criativos, o
pensamento nômade – sua lógica de trocas com o ambiente em detrimento do
acúmulo – pode ser promotor de uma relação menos funcionalista nos espaços de
mediação por permitir uma aderência maior ao caminho e sugerir que a
aprendizagem não esteja subjugada apenas aos ditames do tempo funcional e dos
resultados.
Na ausência de pontos de referência estáveis, o nomadismo também está
conectado à capacidade de transformar toda deformidade do território em um
evento, um lugar útil para permanecer temporariamente e também orientar-se num
jogo capaz de encontrar e de construir situações que revelem novos percursos e,
consequentemente, novos mapas. O ponto é, com efeito, a constituição de uma
ampla disponibilidade à indeterminação e ao desvelamento de outros modos de
fazer.
A adesão ao pensamento nômade também instaura uma modalidade do ato de ver
que é tanto descontin
́ ua quanto crit́ ica porque permite tomar imagens, objetos,
práticas e conceitos não como elementos fixos - monumentalizados ou fetichizados
- e sim como elementos de uma recomposição criativa da experiência, que leva em
conta a descontinuidade produtiva e as conexões passageiras onde os percursos,
sempre diversos, “permanecem até ser apagados pelo vento.” (Idem, 2013, 42).
Dentro do circuito de afetos desenhados pelos movimentos e encontros com os
colaboradores da minha pesquisa foi possível entrever a não fixidez sugerida pelo
intercâmbio de imagens e objetos encontrados durante a experiência de pesquisar.
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A começar pela caixa de documentos que eu encontrei na casa construída por meu
avô e que me trouxe novas informações a respeito dos seus fazeres-saberes, até
então desconhecidos por mim. Ao vasculhar a papelada burocrática, deparei-me
com

recibos,

certidões,

escrituras

e

livros-caixa

com

seus

termos de

abertura/encerramento caprichosamente manuscritos incitando uma curiosidade
acerca do nível da formação do meu avô e abrindo brechas para o entrecruzamento
de narrativas acerca dos contextos educativos que marcaram sua trajetória.
Além de utilitários, os objetos e imagens do cotidiano guardam indícios de práticas,
além de circunstâncias e informações capazes de instaurar “um espaço para um
conjunto de experiências múltiplas, complexas e, por vezes, contraditórias”
(MARTINS, 2007, p. 26). Vejamos, por exemplo, a relação de Merquidione com o
chapéu do avô. Por muito tempo o objeto fez parte do conjunto material que
compunha a paisagem da casa onde cresci. Depois da morte do meu avô, minha
vó veio morar conosco e junto a seus pertences, estava o chapéu que, durante anos,
permaneceu pendurado na parede da sala. Ao explicar o porquê de ter convocado,
depois de adulto, o uso do adereço, Merquidione explica:
“Eu usei o chapéu do vô Nenzinho até acabar. Era uma lembrança boa dele porque
ele sempre usava esse chapéu. Eu pedi a vó e ela me deu, mas o sol quente das
empreitadas acabou estragando demais e ele já estava bem desgastado. Aí ele
furou e eu fiquei muito sentido. [...] Jogar fora eu não joguei, mas acho que eu perdi
ele quando mudei pra essa casa aqui”. (Merquidione Fernandes, 2012).
O chapéu, assim, não é definido como mero objeto. É antes agenciador de memória
afetiva capaz de articular fragmentos de recordação e lembranças historicamente
marcadas pelo uso. Neste território liso das mudanças, tal objeto também é capaz
de construir uma rede semântica, no tempo e no espaço, onde estão tramadas
pessoas, eventos, narrativas e transformações. Pela indagação da minha mãe
acerca do paradeiro do chapéu, passando pela explicação de Merquidione até a
demonstração de uso feita por seu Chiquinho, uma movimentação interativa sugere
marcas porosas e são entendidas como esponjas de possibilidades capazes de
desenvolver um saber sensível a experiências diversas.
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O visual, o tátil, o olfativo, etc - as sensibilidades afiliam-se à dimensão nômade e
estabelecem correspondências subjetivas pelas quais é possível descobrir
contextos diversos nascidos de um território comum. O território se converte, assim,
em um espaço de vibração, no qual colocamos em contato o sensível, as pessoas
e a vida. O pensamento nômade facilita outros processos de compreensão e de
relação que não aparecem na linearidade do pensamento hermético.
A experiência do nomadismo também nos introduz nos interstícios das vivências
inesperadas capazes de nos transportar em dimensões distintas de um diálogo
linear, estabelecendo correspondências nas quais a interpretação e os sentidos
entram no jogo como parte da integralidade das pessoas e suas experiências. Do
recipiente da partilha de sensibilidades que emergem das derivas e das errâncias,
emergem outras bifurcações. Estes interstícios tomam corpo naquilo que se
vivencia e se compartilha, porque as relações se estabelecem também em paralelo
com os gestos, vozes, corpos, acentos respirações e olhares que desvendam
mensagens, significações em uma circulação de informação de diferentes níveis,
de diversas hierarquias que vão além do enunciado.
Tais experiências constituem um trajeto sensível que se inicia e se desdobra no
estímulo a um conhecimento vivo e coletivo de uma aprendizagem cotidiana.
Territórios de encontros capazes de ser explorados sem um resultado
predeterminado. Nesta geografia mutante e incerta é possível descobrir de maneira
criativa, uma via de acesso ao conhecimento sensível por onde é possível abrir vias
de indagação entre passagens de diversos imaginários.
Por estas ressonâncias, cria-se um efeito de aprendizagem no qual os sujeitos
implicados na deriva se põem em contato e se iniciam em uma dimensão diferente
daquela que estão acostumados. Um conhecimento relacional que não se reduz a
princípios fundamentais ou representações, mas que se estende, cresce neste
intercâmbio que nos convida a caminhar para topar com o outro e, assim, deter-se
na constituição de um espaço sensível e dialógico que se cria consigo mesmo.
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TERMO DE ENCERRAMENTO
“Matéria de Poesia”
“As coisas que não levam a nada
tem grande importância.
Cada coisa ordinária é um elemento de estima.” (BARROS, M. 2010, p. 145).

Figura 25: Autorretrato com avô. Foto do autor.
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PESQUISADOR-ARTÍFICE
Tudo importa

Cartografar é processo. Colocar em relevo a singularidade desse processo é
estimular pousos da atenção flutuante e, à partir deles, me apropriar, me enredar
nesse mapa de grande escala que é o cotidiano e por onde estão alinhavadas, mas
nem sempre evidentes, as normas e regras gerais que nos movem. O cotidiano não
está antecipado e definido porque suas táticas e estratégias são produzidas e essa
produção nos coloca em embates diários. Jogando com os acontecimentos da vida
vislumbramos ocasiões oportunas para flexibilizar certezas e revelar impulsos e
colisões multidirecionais.
O multidirecional, em vários aspectos, contraria o linear e o já reconhecido e
estabelecido. Nessa experiência de pesquisa, o aspecto multidirecional funcionou
como ocasião oportuna para rever minhas narrativas e seus adensamentos
percebendo como elas alinham-se à uma série de impulsos e colisões vitais
ladeadas por procedimentos contaminantes e liminares. Não foram raras as vezes
que o carimbo da “falta de rigor” estamparam as avaliações feitas em torno dos
meus fazeres-saberes e acredito que não será diferente desta vez.
De qualquer modo, a perspectiva adotada aqui em relação à desestratificação do
pensamento nada tem a ver com idéias de autonomia e libertação, pois esses ideiais
não suportam conviver com o imprevisiv́ el e as incertezas. Aquilo que cartografei
na pesquisa flerta com o sentido que o pensamento benjaminiano tem em relação
à arte de contar a experiência: nos espaços, através dos processos, nas condições
de sua realização através das emergências, imposições e resistências.
Cartografar a potência de agir pelas contingências dialógicas vividas nas tramas
dos confrontos e das imposições desses processos, sugere que os corpos
componentes de qualquer espaço de mediação - em especial do cotidiano praticado
por mim, um professor que só se sabe professor há bem pouco - estejam
descentrados, como na idéia de redes onde
O protagonismo não é apenas uma questão de lugares, mas uma questão
de relações espaciais de lugares e espaços e da distribuição das pessoas
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nelas. Mobilidade e tessituras de redes. Às pessoas é concedido os tipos
particulares de espaços-tempos e recursos e caminhos que permitam que
os grupos sociais se movam em direção a esses espaços-tempos ou
afastem-se deles. (CARVALHO, 2004, p. 20).

O pensamento que produzi pelos vislumbres manifestos nas ações com os sujeitos
praticantes se recusa ao idêntico, ao uno. E nas misturas de fazeres e saberes
distintos, outros mais potentes se compõem. Nas palavras de Rolnik,

É somente quando a consciência se deixa desestabilizar pelas diferenças
que se ativa no pensamento a potência de alcançar o invisiv
́ el. Só que a
ativação dessa potência depende de incorporarmos à prática do
pensamento a apreensão por sensação, por afecto, que é o que lhe dá
acesso ao inconsciente. O pensamento, nesse caso, passa a ser o próprio
trabalho cartográfico do inconsciente: uma prática em que se criam
universos de referência para novos modos de existência que venham
encarnar diferenças - ou seja, novas cartografias para novos territórios de
existência individual e coletiva. (ROLNIK, 2006, p.6).

Com um trajeto contingente, meu pequeno atlas está aberto às singularidades de
um contexto em constante mutação. O caráter transitório e movediço do traçado
que fui criando entre um acontecimento e outro contém, tanto as permanências que
serviram para compor minha reflexão, quanto a possibilidade de outras ordenações
em outros tempos e ocasiões. É, portanto, espaço de diálogo e de interrelações
entre narrativas numa espécie de movimento que escapa à sequência cronológica
das mesmas. Esse jogo evidenciou modos de atuar, de me desenhar e pensar as
investigações como práticas relacionais repletas de imbricações e, por que não
dizer, de experimentações, afinal

A fragilidade intelectual e emocional que nos acomete quando temos que
enfrentar as metodologias, em nossas investigações, é fruto do
endeusamento desse tipo de pensamento a que denominamos ciência e que
está impregnado de parâmetros que enquadram todos, homogeneízam
tudo, definindo o certo e o errado, o bom e o mau, o falso e o verdadeiro,
etc. (COSTA, 2007, p.18).

Ajustar abordagens inventivas e criativas vai na contramão do pensamento
reducionista de que é preciso fazer sempre da mesma maneira. O impacto desta
experiência alude a possibilidade de uma montagem capaz de propor
singularidades dentro da minha experiência. Desenhar e redesenhar ações através
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de uma constelação constituiu uma ação reflexiva na qual as relações de um
acontecimento com outro são tecidas não só pelas imagens que veiculam ou pelas
intensidades que elas contêm, mas também pelas experiências que elas
possibilitam.
A possibilidade de atribuir novos modos de fazer em torno de nossas práticas
investigativas, circunscreve posturas necessárias em torno do estabelecimento de
diálogos com meus diferentes papeis de atuação num movimento alternado e
contínuo que vai descortinando contextos variados. Afinal, “nós não simplesmente
vemos, nós vemos como, em relação, em termos, a respeito, à luz...” (BASTOS,
2005, p. 72).
A cartografia praticada aqui não revelou apenas a sintonia do trânsito destas
molduras móveis que conectam fazeres e saberes. Mais do que isso, possibilitou as
práticas passarem de pequenos pontos a um sistema complexo. Seus intervalos
evidencia que as relações provisórias entre todos os pontos do mapa, nos seus
percalços, acasos e no seu permanente devir, tem uma simetria e anacronia, a
tensão e a complexidade das relações engendradas pela memória, tal como ela foi
entendida por Warburg.
Vista como um organismo enigmático, as imagens são dotadas de uma vida. Ao
longo da sua manipulação, ela é ora transmitida, ora esquecida, ora redescoberta,
ela atravessa períodos de latência e de crise, repete-se e metamorfoseia-se.
(WARBURG, 2015). À semelhança de Mnemosyne que foi definido por Warburg
como uma “história de fantasmas para adultos” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 88), as
possibilidades apresentadas pelo atlas que desenvolvi desdobra vias complexas e
difusas, que assustam, mas também deixam entrever brechas para respiros e
contentamentos. Segundo Dewey, “[...] toda experiência é resultado da interação
entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela vive” (2010, p. 122).
Essa tese foi motivada, primordialmente, pelo desejo de convivência. Convivência
com minhas origens, com aquilo que me afeta e mobiliza, com as forças e os devires
que me torna capaz de, à despeito de qualquer frustração ou enfrentamento, sair
de um espaço de mediação pensando na potência de viver. Talvez isso se deva ao
desprendimento das possíveis implicações e resultados de uma situação, fazendo
com que me entregue mais ao que cada circunstância pode oferecer. Deixar-me
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arrebatar pelos signos do improvável me ajuda a entender que minhas escolhas e
percursos não precisam ser os mesmos, tampouco ser trilhados da mesma forma.
Ao produzir conhecimento e cultivar a insatisfação e o desejo pela dúvida, estou
sempre à mercê de novos descobrimentos. Por menores que se apresentem, essas
intensidades ventilam ações colaborativas e reflexivas que podem operar em função
de atender às necessidades sociais trançadas em torno dos processos de criação
artística e do ensinar e do aprender. Estar aberto à complexidade da realidade
estudada, vai produzindo conhecimento que permite me constituir junto com o outro.
A partir dessa reflexão e considerando a construção de uma epistemologia própria,
compreendo minha pesquisa como somatória e acúmulo de minhas múltiplas
pertenças e experiências passadas permeada pela habilidade de me constituir
coletivamente. Partindo das experiências estabelecidas com os artífices, busquei
uma consciência de mim em relação aos processos de mediação aos quais estou
atrelado.
Ao pesquisar os processos e as tramas enredadas junto a vida das pessoas julguei
necessária uma atenção e uma escuta mais sensiv́ el, menos ruidosa, num devir
observação que me atravessasse e me movesse para outras sensibilidades.
Compor, nas experiências coletivas, sentidas e vividas junto com outras pessoas,
uma rede de relações capaz de orientar não apenas essa pesquisa, mas um modo
de ser no mundo. Favorecer a vida em sua potência criadora também pelo o que
não se mostra ou pelo invisiv́ el.
Conectar-se às forças caóticas da vida, que contagiam o pensamento, exige
coragem de se libertar de um modelo profissional de seu exercício. Um modo
de conhecimento escoltado por um saber formal, capaz de articular
discursos competentes e desonestos do ponto de vista existencial. Varremse as incertezas, isolam-se as ideias estranhas, inclassificáveis, evita-se
qualquer sensação de desamparo. Enxota-se a vida para o outro lado da
calçada, procurando neutralizar os percalços que significa viver. Faz-se de
tudo para não desalinhar o cotidiano. Encarna-se um tipo de subjetividade
de prontidão, incapaz de aderir ao risco que é estar vivo e pensar.
(PRECIOSA, 2010, p. 27)

Dessa mistura, segundo (ROLNIK, 2006) há uma violência, vivida por nosso corpo
em sua forma atual, que nos desestabiliza e nos coloca a exigência de criarmos um
novo corpo, em nossa existência, em nosso modo de sentir, de pensar e de agir,
que encarna um novo estado que se fez em nós, a diferença que reverbera à espera
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de um corpo que a traga para o visível. E a cada vez que respondemos à exigência
imposta por um desses estados - ou seja, a cada vez que encarnamos uma
diferença - nos tornamos outros.

[...] Se levarmos em consideração essa dimensão invisível da alteridade,
torna-se impossível pensar a subjetividade sem o outro, já que o outro nos
arranca permanentemente de nós mesmos. A dimensão invisiv
́ el da
alteridade é o que extrapola nossa identidade - essa unidade provisória onde
nos reconhecemos - dimensão em que estamos dissolvidos nos fluxos e na
qual se operam permanentemente novas composições que, a partir de um
certo limiar, provocam turbulência e transformações irreversíveis no atual
contorno de nossa subjetividade a alteridade agora é entendida e vivida
como dimensão na qual se opera uma permanente produção de diferença,
cujo efeito é uma complexificação cada vez maior do mundo. Isso não quer
dizer que passou-se a negar a existência da destruição: apenas deixou-se
de considerar a destruição como destino único, para situá-la como uma das
possibilidades nessa produção.” [...] (ROLNIK, 2006, p.4).

Fácil não é, uma vez que a convivência nos leva à relação e não há como ignorar a
polifonia que tem permeado o contexto contemporâneo por uma multiplicidade de
vozes, proposições e experiências cada vez mais presentes nos processos de
mediação. Apesar da singularidade da experiência ela também produz diferenças,
heterogeneidades e pluralidades numa dimensão de incerteza. Tomando de
empréstimo aquilo que Deleuze e Guattari (1997, p. 25) delimitam como sendo as
caracteriś ticas de uma “ciência menor” ou “nômade”, arrisco dizer que esse
estranho modelo pedagógico “se opõe ao estável, ao eterno, ao idêntico, ao
constante”, procedendo, afastado dos teoremas de uma ciência régia, segundo um
modelo problemático através do qual as afecções, as secções e os fluxos
desempenham um papel determinante. Passagens ao limite, inquietudes,
improvisos: para a educação, a deriva é sempre a “criação de espaços de liberdade,
pequenas estratégias de torção de poder” (PELLEJERO, 2009, p. 152), a fabulação
de um campo de desejo perante o campo estrutural do ensino enrijecido por
sistemas totalitários, burocráticos e moralizadores (BARTHES, 2007).
De certo modo, trata-se de fazer do ensino uma prática inqualicável, cuja divisa não
pode ser outra que não a arquitetura contin
́ ua de um corpo que se deixa tocar pelos
encontros, pelo desalinho de seus movimentos e pela supressão de suas fronteiras.
Esses dispositivos abrem fendas, tensões e contradições no modo como ser artista
é entendido e vivenciado dentro e fora desses espaços. Estudar é coisa só de
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médico ou artista também pode ser doutor? A possibilidade de ter um doutorado em
arte me conecta ao menino que um dia sem saber foi chamado de artista porque
sabia desenhar e cresceu “entre a dor e a delícia de ser o que é”. Com suas
mobilidades de conflitos, sofrimentos e desejos, o circuito de afetos desenhados por
mim, tocam em regiões profundas e potentes onde

[...] a própria noção de “afeto” é indissociável de uma dinâmica de
imbricação que descreve a alteração produzida por algo que parece vir do
exterior e que nem sempre é constituído como objeto da consciência
representacional. Por isso, ela é a base para a compreensão tanto das
formas de instauração sensível da vida psíquica quanto da natureza social
de tal instauração. Fato que nos mostra como, desde a origem: “o socius
está presente no Eu”. Ser afetado é instaurar a vida psíquica através da
forma mais elementar de sociabilidade, essa sociabilidade que passa pela
aiesthesis e que, em sua dimensão mais importante, constrói vínculos
inconscientes. (SAFATLE, 2015, p. 49).

Não há como negar os afetos violentos do cotidiano: o medo de ser quem se é, a
frustração de não poder dizer às mãos o que fazer, a decepção de não poder partir
para outras paragens, sentimentos inconfessáveis e por isso mesmo todopoderosos que, invadem meus quintais acadêmicos. Penso na guerra surda desses
afetos e na tensão por detrás deles e em como eles me provocam a continuar. Essa
não é uma posição extrema, uma vez que as posições extremas, intempestivas não
são as mais críticas, ricas ou eficientes na nossa época. Minhas vontades de
sutileza, de discrição e delicadeza reverberam com mais força nesse tempo de
continuações. E mesmo submetidas aos prazos impostos pelo tempo do doutorado,
ainda consigo espalhá-las pelo meio. Soltas, elas buscam por um lugar que, por
enquanto, só é possível esboçar.
Posto que é no corpo, que as travessias poderão deixar vestig
́ ios, e que é também
pelo corpo (disperso, inquieto, atópico) que o movimento pode ser pensado e
investido, a deriva, tomada como argumento central em uma prática educativa,
configura-se também como articulação de uma força não comunicante, espécie de
zona de desvio, espaço nômade passiv́ el de ser localizado (através de seus efeitos,
daquilo que cria e torna possiv́ el), mas não delimitado (DELEUZE; GATTARI, 1997).
Estar entre as coisas, portanto, sob todos os limites e sob todas as ligações
sinalizáveis.
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No encerramento desse processo, me descubro um “pesquisador-artífice”, cuja
filosofia de trabalho não se restringe ao ambiente acadêmico, mas com ele e nele
pode coexistir. Tenho comigo que tal alcunha refere-se ao fato que um
“pesquisador-artífice” manuseia materiais, desenvolve procedimentos, encara
problemas cotidianos que pedem e clamam por soluções não definitivas e
provisórias. No almejar a construção – que se alinha com desenvolvimento,
compreensão e transformação – do seu objeto de busca, ele tem que lidar, de um
jeito específico, com forças competitivas, certas frustrações e, ainda, buscas
obsessivas, explorando, assim, dimensões recorrentes que se referem à habilidade,
ao esforço/empenho e às valorações/avaliações (SENNETT, 2006). Sendo a arte o
que move o trabalho do pesquisador-artífice, é no cotidiano e nas relações que ela
se especializa, mesmo que isso não pareça tão evidente ou óbvio.
Essa última reflexão foi sugerida por uma imagem apresentada por Dona Brasília
durante o trabalho de campo. Em meio a seus guardados, a artesã tinha uma
reprodução da pintura “Paisagem com queda de Ícaro” (Figura 26) de Pieter
Bruegel, cujo conteúdo ela relacionou com o cotidiano da população de Lagolândia.

Figura 26: Pieter Bruegel, Paisagem com queda de Ícaro, 1558.
Imagem capturada em <http://lsoares.blogs.sapo.pt/726981.html> Acesso em 05/05/16.
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“É bonita, né? Eu acho que esse desenho se parece com o trabalho de muita gente
aqui. De sol a sol na roça sem parar, mas trabalhar é bom, né? Eu não dou conta
de ficar quieta [...] Seu avô trabalhava muito com lavoura. Nunca parou, nem quando
abriu a loja. Ficava indo e vindo.” (Brasília Moreira, 2012).

A pintura mostra uma paisagem superficialmente bucólica: navios velejam, um
pastor cuida do rebanho, cidades distantes parecem prósperas e ordeiras. Contudo,
no canto inferior da tela, uma tragédia se desenrola quase despercebida. O
imprudente Ícaro acaba de morrer no mar, após permitir que a cera de suas asas
confeccionadas pelo pai, Dédalo, fosse derretida ao sol. Muitas vezes, Ícaro é
associado à condição do artista, a suas ambições de desvario que o distanciam das
exigências da realidade e o levam a empreender vôos que o expõem a graves
riscos.
Quem toca o impossível paga um preço. Há o chão à nossa espera, o
acidente, a quebra certa e segura. [...] Se amássemos tanto nossos corpos
como são, com suas afecções definidas e sua integridade inviolável, com
sua saúde a ser preservada compulsivamente, não haveria arte. Há
momentos em que os corpos precisam se quebrar, se decompor, ser
despossuídos para que novos circuitos de afetos apareçam. Fixados na
integridade de nosso corpo próprio, não deixamos o próprio se quebrar, se
desamparar de sua forma atual para que seja às vezes recomposto de
maneira inesperada. (SAFATLE, 2015, p. 44).

Se por um lado o quadro de Bruegel pode sugerir a distância incomensurável
entre as tarefas do dia-a-dia do homem comum - que ara a terra, que cuida das
ovelhas, que navega pelo mar – e as preocupações de criação próprias do artista,
representados pelo vôo de Ícaro. Por outro, essa mesma queda importa tanto
quanto o sujeito lavrando a terra ou o outro que parece estar simplesmente
apreciando o dia. Em uma estrofe do poema18 acerca dessa mesma obra, o poeta
W. H. AUDEN (1986) destaca:

18

Musée des beaux arts [“Museu de Belas Artes”], com tradução para o português pelo crítico e também
poeta brasileiro José Paulo Paes.
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No Ícaro de Bruegel, por exemplo: como tudo volta as costas
Pachorrentamente ao desastre; o arador bem pode ter ouvido
A pancada n’água, o grito interrompido,
Mas para ele não era importante o malogro; o sol brilhava
Como cumpria sobre as alvas pernas a sumir-se nas águas
Esverdeadas; e o delicado barco de luxo que devia ter visto
Algo surpreendente, um rapaz despencando do céu,
Precisava ir a alguma parte e continuou calmamente a velejar.

Perto ou longe, a qualquer momento tem sempre algo acontecendo e, assim,
a vida continua. A vida é o próprio continuar. Uma das descrições do que a arte é
capaz de fazer é: nos fazer ver algo de novo como que pela primeira vez - o vôo, a
queda ou o arado - não importa. Tudo importa.
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